Huisbezoek
asbestslachtoffers
Wat kunt u verwachten?
Hoe kunt u zich voorbereiden?

Wat kunt u verwachten?
Er is met u een afspraak gemaakt voor een huisbezoek. Op het
afgesproken tijdstip komt een medewerker van het Instituut
Asbestslachtoffers bij u langs. Het gesprek zal ongeveer anderhalf
uur duren.
Tijdens dit gesprek vraagt de medewerker naar al het werk dat u
vroeger heeft gedaan. Het gesprek begint bij uw eerste baan, dan
wordt de volgende baan besproken, tot uw huidige werk of het
moment dat u bent gestopt met werken.
Bij elke functie van uw loopbaan wordt aan u gevraagd of u zelf met
asbest heeft gewerkt of dat u blootgesteld bent geweest aan asbest
door werkzaamheden van personen in uw directe nabijheid. In deze
gevallen zal ook worden gevraagd hoe vaak dat gebeurde en hoe
intensief deze blootstelling is geweest.
Daarnaast worden vragen over militaire dienst gesteld. Ook wordt
gevraagd of u in de privé-situatie met asbest in contact bent geweest.
Van het gesprek zal een rapport worden opgemaakt. Dit rapport
wordt aan u voorgelegd. Als u vindt dat het rapport een correcte
weergave geeft van uw arbeidsverleden ondertekent u het en
stuurt u het terug naar het IAS.

Hoe kunt u zich voorbereiden?
Meestal is het tientallen jaren geleden dat u met asbest in contact
bent gekomen. Toch is het van belang zo precies mogelijk te
beschrijven hoe dat is gebeurd. Soms kunt u uw geheugen een
handje helpen door bijzondere gebeurtenissen in uw leven
(huwelijk, verhuizing) voor de geest te halen. Denk dan aan wat
u toen deed op het werk.
Ook is het van belang om alvast op zoek te gaan naar bewijs dat kan
worden gebruikt in de bemiddeling. Ter voorbereiding kunt u oude
papieren van uw werk opzoeken, uw arbeidscontract, getuigschrift
of loonstrookjes. Wellicht kunt u foto’s, een personeelskrantje
terugvinden of een andere herinnering zoals een speldje of horloge.
Heeft u samengewerkt met collega’s? Zijn deze (ex-)collega’s nog
te benaderen?

Waarom is het rapport belangrijk?
Voor uw aanvraag voor een tegemoetkoming van de overheid is het
van belang om te weten of u door het werk in contact bent geweest
met asbest. Het rapport geeft hierover informatie.
In bepaalde gevallen bemiddelt het IAS met een vroegere werkgever
over een schadevergoeding, dan is het rapport ook van belang. Hoe
meer details worden gegeven over hoe u in contact bent geweest met
asbest, des te beter kan het IAS de bemiddeling tot een goed einde
brengen.

Vragen?
Heeft u vragen? Bel dan met 070 - 750 71 50.
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