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Zeshonderd asbestslachtoffers melden zich in 2021  

 

Den Haag, 28 april 2022 - In 2021 hebben zich 603 mensen met een (vermoedelijke) 

asbestgerelateerde aandoening gemeld bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het IAS geeft 

advies voor een tegemoetkoming van de overheid en bemiddelt over een schadevergoeding. Vorig 

jaar bracht het IAS 426 positieve adviezen uit waardoor evenzoveel asbestslachtoffers een 

tegemoetkoming van circa 21.000 euro ontvingen van de overheid. Daarnaast ontvingen 103 

asbestslachtoffers, op basis van bewezen aansprakelijkheid, een schadevergoeding van hun 

werkgever of diens verzekeraar. Dit meldt het instituut in het jaarverslag. 
 

De coronacrisis heeft gevolgen gehad voor de wijze waarop een asbestziekte werd gediagnosticeerd. In het jaar 

2020, op het hoogtepunt van de crisis, waren er bijna honderd aanmeldingen minder dan gemiddeld bij het 

Instituut Asbestslachtoffers. In de loop van 2021 steeg het aantal aanmeldingen echter weer tot het 

gebruikelijke niveau van vóór de coronacrisis. 

 

Schadevergoeding 

Sinds de oprichting hebben bijna 8000 mensen een tegemoetkoming ontvangen in het kader van de 

tegemoetkomingsregeling en leidde de bemiddeling van het IAS in ruim 3200 gevallen tot een geslaagde 

aansprakelijkheidsstelling van een voormalige werkgeven of diens verzekeraar. In deze gevallen is de 

vergoeding aan het slachtoffer hoger. Naar verwachting zal in de komende jaren nog bij circa 7.000 nieuwe 

asbestslachtoffers longvlieskanker worden vastgesteld.  

 

Verjaring 

Omdat de blootstelling aan asbest van steeds verder terug dateert, wordt het moeilijker de aansprakelijkheid 

van de werkgever vast te stellen. Het percentage geslaagde bemiddelingen is in 2021 weliswaar iets gestegen 

ten opzichte van voorgaande jaren, maar blijft achter bij de ambitie. Een belangrijke horde vormt de 

verjaringstermijn van dertig jaar. In 1993 werd het asbestverbod van kracht. Dat betekent dat volgend jaar alle 

asbestslachtoffers die voor deze datum werden blootgesteld, hiermee worden geconfronteerd. Het IAS is 

hierover zeer bezorgd omdat het vaak veel langer duurt dan 30 jaar voordat de ziekte zich openbaart. In 2021 

heeft het IAS per brief bij de minister van Justitie en Veiligheid aangedrongen op een oplossing voor dit 

probleem. De oplossing is er nog niet.  

 

Meer beroepsziekten 

Sinds 2020 kunnen ook slachtoffers met de schildersziekte aankloppen bij het IAS. In 2021 ontvingen 62 

slachtoffers van deze ziekte een tegemoetkoming van de overheid. 

Het IAS is nauw betrokken bij de voorbereiding van de nieuwe tegemoetkomingsregeling voor andere 

beroepsziekten als gevolg van gevaarlijke stoffen. Deze nieuwe regeling is beoogd om in 2022 in werking te 

treden. Door de inzet van het IAS blijven sociale partners, het Verbond van Verzekeraars en 

patiëntenorganisaties betrokken bij de uitvoering van de nieuwe regeling. 

 

Over het IAS 

Het IAS is in 1999 opgericht om te voorkomen dat slachtoffers van asbest in een lang juridisch gevecht 

verwikkeld raken om een schadevergoeding te krijgen van hun voormalige werkgever. Het IAS bemiddelt met 

de (ex-)werkgever of diens verzekeraar over een schadevergoeding. Daarnaast heeft het IAS een verwijs- en 

voorlichtingsfunctie. Ook geeft het IAS advies aan de Sociale Verzekeringsbank over het toekennen van een 

tegemoetkoming door de overheid. 

 

Voor meer informatie: Jan Warning, directeur IAS, 06-13490476 

Het jaarverslag 2021 is te vinden op www.ias.nl. Klik op deze link voor het jaarverslag. 
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