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Asbest en Asbestose
Veel mensen zijn in het verleden in Nederland met asbest in aanraking 
geweest, vooral via het werk. Intensief en langdurig werken met asbest 
kan na verloop van jaren leiden tot de ziekte asbestose, een stoflongziekte 
(pneumoconiose) waarbij verbindweefseling van de long optreedt 
(longfibrose). Meer informatie: zie www.ias.nl 

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS)
Mensen die de ziekte asbestose hebben gekregen door intensief en 
langdurig werken met asbest in Nederland, kunnen onder bepaalde 
voorwaarden in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van 
de overheid. Soms kunnen zij de (ex-)werkgever aansprakelijk stellen 
voor een schadevergoeding. In beide situaties kan men terecht bij het 
Instituut Asbestslachtoffers. Om in aanmerking te komen voor een 
tegemoetkoming van de overheid en voor vergoeding van de immateriële 
schade dient het slachtoffer zich bij leven aan te melden bij het IAS. 
De dienstverlening van het IAS is voor asbestslachtoffers en hun 
nabestaanden kosteloos (zie voor alle voorwaarden www.ias.nl). 

Tegemoetkoming
Hebt u de ziekte asbestose, dan kunt u via het IAS een aanvraag  
indienen voor een tegemoetkoming van € 21.847,-. Dit bedrag geldt  
voor 2021. Het IAS gaat met u na hoe het contact met asbest heeft 
plaatsgevonden en adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over  
het recht op een tegemoetkoming. De SVB beslist vervolgens om u  
wel of niet de tegemoetkoming toe te kennen en te betalen. 

Schadevergoeding
Het IAS bemiddelt ook tussen (ex-)werkgevers en (ex-)werknemers over 
het betalen van een schadevergoeding. Hierover zijn afspraken gemaakt 
met de organisaties van werkgevers en werknemers, het Verbond 
van Verzekeraars, het Comité Asbestslachtoffers en de overheid. De 
(ex-)werkgever betaalt bij aanvaarding van de aansprakelijkheid een 
schadevergoeding van respectievelijk € 25.205,-, € 44.458,- of € 63.711,-, 
afhankelijk van de ernst van het longfunctieverlies. 
Deze bedragen gelden voor 2021.

Gebruikmaken van het IAS?
Voordat u zich aanmeldt bij het IAS, is het verstandig bij uw longarts 
te informeren of deze van mening is dat u daadwerkelijk de ziekte  



asbestose heeft. In het verleden kon het IAS voor veel patiënten niet  
adviseren om een tegemoetkoming te betalen, omdat zij een andere 
longziekte bleken te hebben dan asbestose.  
Hieronder volgt de procedure voor asbestslachtoffers met de ziekte 
asbestose.
 

1. Aanmelding
U meldt zich aan bij het IAS:
-  via de website www.ias.nl (bij voorkeur), of
-  telefonisch onder nummer 079 750 71 50.
De medewerker van het IAS vult telefonisch samen met u de 
aanvraagformulieren in. In een tweede gesprek gaat het IAS met  
u na hoe het contact met asbest heeft plaatsgevonden. Dat kan  
bij u thuis of telefonisch. Het IAS stuurt u daarna de ingevulde 
formulieren toe. U controleert deze formulieren en stuurt ze direct 
ondertekend terug. Ook machtigt u het IAS om medische informatie  
op te vragen en de SVB om eventueel schade via de rechter te verhalen. 

2. Tegemoetkoming
Het IAS vraagt de expertgroep van de NVALT (longartsenvereniging)  
om bevestiging van de bij u gestelde diagnose asbestose en het  
daarbij behorende longfunctieverlies. Daarna adviseert het IAS de  
SVB om u wel of niet de tegemoetkoming te betalen. Beslist de SVB 
positief, dan ontvangt u € 21.847,- (2021). Het IAS en de SVB streven 
ernaar de procedure voor de tegemoetkoming binnen twee maanden  
af te ronden. Mocht uw (ex-)werkgever of zijn verzekeraar een 
schadevergoeding betalen, dan wordt de tegemoetkoming die u  
via de SVB heeft ontvangen, hiermee verrekend.

3. Schadevergoeding
Als u bij een werkgever intensief en langdurig aan asbest bent  
blootgesteld, stelt u deze werkgever per aangetekende brief  
aansprakelijk. Hiervoor kunt u de voorbeeldbrief gebruiken die het  
IAS u toestuurt. Het IAS onderzoekt daarna of de (ex-)werkgever 
aansprakelijk is te houden voor uw gezondheidsschade en bemiddelt 
vervolgens tussen u en de (ex-)werkgever of zijn verzekeraar. Als de 
werkgever of verzekeraar aansprakelijkheid aanvaardt, ontvangt u een 
schadevergoeding. Het IAS streeft ernaar het gehele traject binnen  
zes maanden af te ronden.



Vraag aan uw longarts of u asbestose volgens de regeling TAS 
of TNS heeft. De aanvraag bij het Instituut Asbestslachtoffers 

dient door het slachtoffer zelf te worden ingediend.

Deze folder is een gezamenlijke uitgave van het Instituut
Asbestslachtoffers en de Sociale Verzekeringsbank.

Adresgegevens:

Stichting Instituut Asbestslachtoffers 
Bredewater 6
Postbus 684
2700 AR  Zoetermeer 
Telefoon: 079 750 71 50 
Fax: 079 750 71 01 
E-mail: info@ias.nl 
Website: www.ias.nl 

Sociale Verzekeringsbank
Laurentiusplein 8
6043 CS  Roermond
Telefoon: 0475 36 8644
Fax: 0475 36 8609
E-mail: tas.roermond@svb.nl
Website: www.svb.nl

De genoemde bedragen zijn geldig  t/m 31 december 2021


