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Protocol Deskundigenpanel Verjaring  

(vastgesteld op de vergadering van de Raad van Toezicht en Advies van het IAS op 25 juni 2020) 

 

Algemeen 

 

1. Om de snelheid in de bemiddeling rond de schadevergoeding van asbestslachtoffers met maligne 

mesothelioom te bespoedigen wordt een Deskundigenpanel Verjaring (hierna 

‘deskundigenpanel’) opgericht. Het deskundigenpanel velt een oordeel of er in het betreffende 

dossier door de (ex)werkgever of diens verzekeraar terecht een beroep is gedaan op verjaring.  

 

2. Er wordt een beroep gedaan op het deskundigenpanel verjaring in alle bemiddelingen van het 

IAS voor asbestslachtoffers met mesothelioom wanneer de (ex-) werkgever of verzekeraar een 

beroep doet op de absolute verjaringstermijn. Bij de bemiddelingen van het IAS in verband met 

asbestose of OPS/CSE wordt het deskundigenpanel niet ingeschakeld. 

 

3. In de bemiddelingsovereenkomsten van het IAS met zowel de (ex-)werkgever of verzekeraar als 

met het asbestslachtoffer wordt melding gemaakt dat instemmen met de bemiddeling ook 

inhoudt instemmen met, indien van toepassing, het voorleggen van de zaak aan het 

deskundigenpanel. 

 

4. Een uitspraak van het panel laat de mogelijkheid open dat partijen bij de rechter een beroep 

doen op verjaring of het beroep op verjaring aanvechten. 

 

 

Wanneer raadpleging van het deskundigenpanel 

 

5. Het IAS bepaalt het moment dat het deskundigenpanel wordt ingeschakeld. Dit moment wordt 

bepaald afhankelijk van het verloop van de bemiddeling en de overige geschilpunten die een rol 

spelen in de bemiddeling. Het is mogelijk dat een dossier waarin de (ex-) werkgever of 

verzekeraar een beroep doet op de absolute verjaringstermijn wordt gesloten zonder dat het 

deskundigenpanel is ingeschakeld.  

 

6. Aan beide partijen wordt gevraagd te bevestigen dat zij instemmen met het voorleggen aan het 

deskundigenpanel of gemotiveerd aan te geven om welke reden de instemming wordt 

ingetrokken. Van partijen wordt verwacht dat ze binnen twee weken op dit verzoek antwoorden; 

deze termijn begint te lopen als er telefonisch contact met partijen is geweest. Een partij die niet 

bereid is in te stemmen met de inschakeling van het deskundigenpanel dient  binnen 

voornoemde termijn van twee weken een argumentatie voor de weigering op schrift te geven. 

Wanneer de argumentatie is ontvangen sluit het IAS het dossier.  

 

 

Samenstelling van het deskundigenpanel 

 

7. Het deskundigenpanel bestaat uit drie leden. De leden van het deskundigenpanel zijn een 

autoriteit op het vakgebied en onpartijdig. Zij zijn benoemd door de Raad van Toezicht en Advies 

(RTA) van het IAS.  
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Het panel wordt administratief ondersteund door het IAS. 

 

 

Het aanleggen van een dossier voor het deskundigenpanel 

 

8. Voordat het dossier aan het deskundigenpanel wordt aangeboden wordt aan partijen gevraagd 

binnen een termijn van twee weken hun standpunt inzake de verjaring aan het 

deskundigenpanel schriftelijk kenbaar te maken. Partijen wordt aangeraden hierbij in te gaan op 

de zeven gezichtspunten van de Hoge Raad1 inzake de feiten in verband met de verjaring. De 

dossierbehandelaar van het IAS maakt zelf geen standpunt kenbaar aan het deskundigenpanel 

betreffende de verjaring. 

 

9. Om zelfstandig het standpunt inzake de verjaring goed te formuleren kunnen partijen de hulp 

inroepen van een eigen deskundige2. Het IAS stelt op verzoek voor de inzet van de deskundige 

ten behoeve van het asbestslachtoffer maximaal € 1.000,- ter beschikking. Kleine bedrijven 

kunnen bij het IAS een verzoek indienen een eigen deskundige in te schakelen voor een bedrag 

van maximaal € 1.000,-. 

 

 Het dossier wordt aangeboden aan het deskundigenpanel met de volgende stukken: 

 Het rapport inzake arbeidshistorisch onderzoek en blootstelling aan asbest (ahoba) 

 De correspondentie tussen partijen betreffende de bemiddeling 

 Alle stukken die de partijen van het IAS hebben ontvangen 

 De standpunten, genoemd in artikel 6. 

 Medische informatie wordt niet aan het deskundigenpanel overhandigd, wel het oordeel van 

het Nederlands Mesotheliomenpanel. 

 

10. Het secretariaat van het panel zorgt dat de standpunten van partijen als bedoeld in artikel 7 

gelijktijdig met het aanbieden aan het panel aan partijen over en weer worden verstrekt. Partijen 

krijgen 5 dagen de gelegenheid om schriftelijk te reageren op elkaars gemotiveerde standpunten. 

Deze (eventuele) schriftelijke reactie van partijen wordt weer gestuurd aan het secretariaat van 

het panel, waarna het secretariaat zorgt voor aanbieding aan het panel en partijen over en weer. 

 

 

De werkwijze van het deskundigenpanel 

 

11. Het deskundigenpanel belegt een hoorzitting binnen een termijn van een maand na het 

aanbieden van het dossier. Partijen en hun deskundigen worden uitgenodigd om aanwezig te zijn 

op de hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kan het panel vragen stellen aan de partijen en aan de 

dossierbehandelaar van het IAS.  

 

12. Het deskundigenpanel velt na afloop van de hoorzitting een oordeel of het beroep op verjaring 

wel/niet standhoudt en geeft een motivering.  

 

                                                           
1 HR 28 april 2000  Van Hese/De Schelde. 
2 Deze deskundige kan bijvoorbeeld een advocaat zijn of een juridisch geschoold medewerker van het IAS 

zijnde niet de dossierbehandelaar. 
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13. Het deskundigenpanel baseert het oordeel op basis van de feiten in het dossier. Bij het vellen van 

het oordeel is de jurisprudentie van de Hoge Raad leidend. Het staat het panel vrij om hier een 

verdere invulling aan te geven.3  

 

14. Er kunnen redenen zijn, zoals een snel verslechterende gezondheid van het asbestslachtoffer, om 

geen hoorzitting te houden. In dat geval zal het deskundigenpanel via een schriftelijk of 

telefonisch overleg komen tot een standpuntbepaling. 

 

15. Het deskundigenpanel kan tot het oordeel komen dat er onvoldoende informatie is om een 

oordeel over de verjaring te kunnen vellen. 

 

16. Het deskundigenpanel stelt het oordeel en de motivering op schrift. Het deskundigenpanel 

besluit indien nodig bij meerderheid van stemmen. Mocht er sprake zijn van een standpunt van 

een meerderheid en een minderheid in het deskundigenpanel, dan wordt het standpunt van de 

minderheid niet opgenomen in de motivering. De motivering van het panel is niet vertrouwelijk 

en kan met belanghebbenden worden gedeeld. 

 

 

Het vervolg 

 

17. Het oordeel van het deskundigenpanel wordt door het secretariaat van het deskundigenpanel 

toegestuurd aan partijen en aan de dossierbehandelaar van het IAS. De dossierbehandelaar 

vervolgt de bemiddeling over de schadevergoeding. 

 

 

Monitoring 

 

18. Het IAS zal de wijze waarop het deskundigenpanel bijdraagt aan de verkorting van de juridische 

lijdensweg van asbestslachtoffers monitoren. Monitoring vindt plaats op de volgende aspecten:  

 Het aantal zaken dat aan het deskundigenpanel is voorgelegd en de uitspraken; 

 De tijd die de procedure in beslag heeft genomen per dossier en de gehele tijd dat het dossier 

in behandeling is geweest; 

 De dossiers die niet aan het deskundigenpanel zijn voorgelegd, waarbij het onduidelijk was of 

er overige geschilpunten zijn (zie bijlage); 

 Het aantal dossiers waarbij een van de partijen zich uit de bemiddeling heeft teruggetrokken 

omdat er geen bereidheid was om het deskundigenpanel een uitspraak over de verjaring te 

vragen. 

 Het aantal dossiers waarover het panel geen oordeel over de verjaring kon vellen omdat er 

onvoldoende informatie was. 

 

 

Evaluatie 

 

19. Deze wijziging van het protocol zal na één jaar worden geëvalueerd door de RTA. 

                                                           
3 In het vonnis Heijnen/Maersk 24-03-2017 heeft de HR bevestigd dat de zeven gezichtspunten niet limitatief 

bedoeld zijn. 


