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INSTITUUT ASBESTSLACHTOFFERS (IAS)
Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over 
het recht op een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers met de ziekte mesothe
lioom of asbestose. Daarnaast bemiddelt het IAS tussen (ex)werkgevers en (ex)werk
nemers over het betalen van een schadevergoeding. Andere taken zijn voorlichting en 
 verspreiding van kennis op het gebied van asbest en gezondheid. Het IAS is daarvoor  
in 1999 opgericht door organisaties van werkgevers en werknemers, het Comité Asbest
slachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid. Meer informatie vindt u op  
de website van het IAS:  www.asbestslachtoffers.nl.  
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V O O R W O O R D

‘De medewerkster heeft op meer dan voortreffelijke wijze het dossier behandeld.  
De mensvisie stond daarbij voor de regelvisie. Het gaf ons het gevoel dat onze moeder 
niet een dossier of casus was, maar een mens! Proficiat met deze wijze van handelen.’

Aldus berichtte een dochter van een asbestslachtoffer nadat het dossier bij het Instituut 
Asbestslachtoffers (IAS) was gesloten. Uit deze en andere reacties spreekt veel erkentelijk
heid. Het geeft aan wat voor een heftige periode asbestslachtoffers en hun naasten  
meemaken als opeens de diagnose van een asbestziekte wordt gesteld. Dan is het heel 
belangrijk dat men zich niet hoeft te bekommeren over allerlei juridische vragen.

Het IAS is in 1999 opgericht om de juridische lijdensweg van asbestslachtoffers te 
 bekorten. De samenleving geeft hiermee erkenning aan het leed dat asbestslachtoffers  
is aangedaan. Het IAS adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over een tegemoet
koming van de overheid. Daarnaast bemiddelt het IAS tussen het slachtoffer en zijn (ex)
werkgever of diens verzekeraar over een volledige schadevergoeding. 

Voor u ligt het jaarverslag van het IAS over 2018. Het is dan precies 25 jaar geleden dat 
 Nederland een verbod op asbest uitvaardigde. Door middel van een symposium werd  
stil gestaan bij dit feit. We mogen er op dit moment op basis van de voorspellingen van
uit gaan dat tot 2035 nog 8000 mensen de ziekte maligne mesothelioom zullen krijgen.  
De gevolgen van het asbestgebruik in de vorige eeuw zijn onverminderd dramatisch.  
Het is dus zeer belangrijk dat alle betrokken partijen de werkwijze blijven volgen zoals 
 afgesproken in het Convenant Instituut Asbestslachtoffers. 

In 2018 ontving het IAS 675 aanvragen van asbestslachtoffers. Dat is het hoogste aantal 
sinds 2014, toen de regeling voor slachtoffers met de ziekte asbestose van kracht werd. 
Op het moment dat dit jaarverslag verschijnt zal de tienduizendste aanvraag in de 
 geschiedenis van het instituut zijn ingediend. 

Het bemiddelen voor een volledige schadevergoeding is geen eenvoudige taak. In 2018 
is in 52% van de gevallen dat het IAS een bemiddelbare werkgever wist te vinden een 
schadevergoeding betaald. In de bemiddeling kunnen asbestslachtoffers te maken 
 krijgen met een beroep op verjaring. Partijen betrokken bij het IAS hebben een compro
mis gevonden om deze barrière te slechten. Als de verjaring het enige geschilpunt is in 
de bemiddeling, zal een panel van deskundigen een advies geven of het beroep op 
 verjaring zal standhouden bij de rechter. 

Opnieuw werkte het IAS goed samen met de Sociale Verzekeringsbank en BSA Schade
regeling. Centrales van werkgevers en werknemers, het Verbond Verzekeraars en  
het  Comité Asbestslachtoffers toonden zich zeer betrokken bij de problematiek.  
Het dankwoord bovenaan deze pagina is ook bestemd voor allen die het werk  
van het instituut mogelijk maken.’

M.R van  
der Heijden,  

voorzitter

J.M. Warning,
directeur
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I n t e r v i e w

G E R A R D  LO K E R S E  ( 1936 )

‘Tegen elke verwachting in, ben ik er nog steeds’

Ik was 15 toen ik van de ambachtsschool kwam en ik wilde eigenlijk hoefsmid worden. Maar 
met mijn postuur was het lastig om die zware paarden in bedwang te houden. Daar ben ik  
dus al snel mee gestopt. Ik kwam bij een kachelsmid terecht en moest kachels en haarden  
repareren en onderhouden. Daar had je met asbestvezels te maken bij het verwijderen en  
opnieuw aanbrengen van asbestkoord voor isolatie. En bij het schoonmaken van asbest
houdende beplating kwam veel asbeststof vrij. Dit werk heb ik een paar jaar bij meerdere 
werkgevers gedaan.

Maar vooral later was ik altijd in een omgeving waar asbest werd gebruikt. Als stoker/olieman 
op koopvaardijschepen, in militaire dienst en later bij Defensie waar ik 30 jaar lang heb gewerkt 
als stoker en verwarmingsmonteur op kazernes. Pas ergens in de jaren 70 kreeg kwamen de  
verhalen dat asbest wel eens gevaarlijk kon zijn. Maar je stond er niet echt bij stil en je had geen 
beschermingsmiddelen. Zo ging dat en niemand vond dat gek.

Ik heb een zware tijd achter de rug. In 2017 overleed mijn vrouw en in 2018 kwam daar die 
mesothelioom bij. Ik kreeg chemokuren en daarna bestraling. Van die chemo viel ik enorm af, 
want ik kon geen hap meer door mijn keel krijgen. Maar door een pilletje van de dokter, een 
lichte dosis Prednison, kwam de eetlust terug. Nu ben ik weer redelijk op gewicht en voel ik me 
ook aardig goed. Maar ik slaap wel slecht. Dat komt door een val op mijn hoofd vorig jaar, 
waarbij ik tinnitus heb opgelopen, een vervelende zeurtoon in je hoofd.

De mesothelioom lijkt stabiel, maar er zit nog een andere tumor, waarvan de artsen niet precies 
weten wat het is. Daar moet ik verder voor worden behandeld. Ze gaven me aanvankelijk  

vier maanden, maar tegen elke verwachting in ben ik er dus nog steeds. Ik mag wat dat betreft 
niet klagen. En gelukkig kan ik nog elke dag met mijn hondje lopen in het bos.

In het ziekenhuis hoorde ik van het IAS en de mogelijkheid van schadevergoeding. Mijn dochter 
heeft de papieren ingevuld en verder heeft het instituut alles geregeld. Defensie deed niet moei
lijk en heeft al snel aansprakelijkheid erkend.’

A S B E S T S L AC H TO F F E R  M E T  M E S OT H E L I O O M
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Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over  
het recht op een tegemoetkoming van € 20.355 voor asbestslachtoffers met de ziekte 
mesothelioom of asbestose. Daarnaast bemiddelt het IAS tussen (ex)werkgevers en  
(ex) werknemers over het betalen van een schadevergoeding. Het standaardbedrag  
van de schadevergoeding is € 64.522 in 2018. Hierna volgen de resultaten over 2018  
wat betreft de ziekte mesothelioom.

Zodra iemand te horen krijgt  dat er sprake is van mesothelioom, kan hij of zij zich  
aanmelden bij het IAS. Om voor de dienstverlening van het  instituut in aanmerking te 
komen is het van belang dat men zich bij leven aanmeldt. Na ontvangst van de aanvraag 
vraagt het IAS aan expertpanels (pathologen en longartsen) om bevestiging van de diag
nose mesothelioom. Tegelijkertijd wordt samen met de aanvrager nagegaan hoe het 
contact met asbest heeft plaatsgevonden en of een (ex) werkgever aansprakelijk is te 
houden voor de gezondheidsschade.

In 2018 neemt het IAS 587 aanvragen in behandeling en 573 aanvragen worden 
 afgewikkeld. Deze cijfers zijn hoger dan in 2017, toen er 517 aanmeldingen waren en  
526 aanvragen werden afgewikkeld. 

De grafiek rechtsonder toont het verloop van de instroom sinds de start van het IAS in 
2000. In totaal zijn in de afgelopen 19 jaar 9.153 aanvragen in behandeling genomen. 
Eind december 2018 zijn hiervan 8.894 dossiers afgewikkeld. De voorraad bedraagt op 
dat moment 259 dossiers.

Het verloop van de instroom in de tijd kenmerkt zich door een piek bij de openstelling 
van de regeling en in het jaar 2008, als de regeling TNS wordt geïntroduceerd. Na 2008 
ligt de instroom structureel op meer dan 500 aanmeldingen per jaar. 

A F W I K K E L I N G  A A N V R AG E N 
Ke r n c i j f e r s  M e s o t h e l i o o m
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De Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS) is ingevoerd in 2000. De tege
moetkoming wordt verstrekt op basis van de diagnose maligne mesothelioom en de 
 aannemelijkheid dat het slachtoffer als gevolg van werk in loondienst aan asbest is  
blootgesteld. In 2007 is de Regeling Tegemoetkoming nietloondienstgerelateerde 
gerela teerde slachtoffers van mesothelioom (TNS) ingevoerd voor asbestslachtoffers  
die niet in loondienst aan asbest zijn blootgesteld. 

In 2018 verstrekt het IAS 384 adviezen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het kader 
van de Regeling TAS en 164 adviezen in het kader van de Regeling TNS  In bijna 9 op de 
tien gevallen geeft het IAS een positief advies (495).

De redenen voor afwijzing van aanvragen zijn rechts weergegeven. Het advies is in  
55  gevallen negatief. In de helft van deze gevallen (51%) is de afwijzingsgrond ‘geen 
 mesothelioom’. Bij 43% gaat het om mensen die al zijn overleden en geen nabestaande 
hebben in de zin van de Regeling TAS of de Regeling TNS. 

Sinds de oprichting in 2000 heeft het IAS in totaal 7701 adviezen aan de SVB verstrekt 
 inzake een tegemoetkoming. Sinds 2003 wordt de tegemoetkoming als voorschot uit
gekeerd. Voor 6639 mensen resulteerde dit advies in toekenning van de tegemoetkoming 
door de SVB. Sinds 2003 wordt de tegemoetkoming als voorschot uitgekeerd. Het verloop 
van dit jaarlijks aantal tegemoetkomingen is hiernaast in de grafiek weergegeven.

 Afwijzingsgrond 2018
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Het IAS bemiddelt tussen (ex)werknemers en (ex) werkgevers over het betalen van een 
volledige schadevergoeding. Hiertoe zoekt het IAS samen met het slachtoffer uit bij 
 welke (ex)werkgever de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden. Als deze werk
gever nog bestaat start het IAS een bemiddelingstraject. Wanneer partijen het eens 
 worden over het causaal verband tussen de asbestblootstelling en het ontstaan van de 
mesothelioom zal tot schadevergoeding worden overgegaan. 

In 2018 komen in beginsel 374 personen in aanmerking voor bemiddeling. Voor een aan
tal van hen kan de diagnose mesothelioom niet worden bevestigd of  is het niet mogelijk 
een werkgever te vinden. Feitelijk zijn er in 2018 262 bemiddelingen. Dit resulteert voor 
53% (140) van de bemiddelingen in een volledige schadevergoeding voor het slachtoffer. 

Een deel van de asbestslachtoffers komt te overlijden zonder een aanvraag bij het IAS te 
hebben ingediend. In dat geval kunnen de nabestaanden zich alsnog tot het IAS wenden. 
Er bestaat dan echter geen recht meer op een tegemoetkoming conform de TAS of  
de TNSregeling en er kan alleen bemiddeld worden als het gaat om materiële en over
lijdensschade. 

Het aantal geslaagde bemiddelingen (140) is in 2018 hoger dan in 2017 (121) maar lager 
dan in de jaren daarvoor  (zie grafiek hiernaast). Sinds de oprichting van het IAS in 2000 is 
in totaal aan 2830 asbestslachtoffers en nabestaanden een schadevergoeding betaald. 

 

Resultaat bemiddelingen werknemers/huisgenoten in 2018
Resultaat Aantal Aantal Belangrijkste reden afwijzing
Groep niet bemiddelbaar 112
Geen vergoeding 31 Geen mesothelioom 
TAStegemoetkoming 81 Werkgever onvindbaar, failliet
Bemiddelbare groep 262
TAStegemoetkoming,  
maar geen schadevergoeding

122
Geen overeenstemming over  
stelplicht, bewijslast en verjaring 

Schadevergoeding 140
Totaal 374
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Het IAS is opgericht om erkenning te geven aan het leed van asbestslachtoffers. De ziekte 
mesothelioom is een sterk progressieve ziekte, de meeste mensen overlijden binnen 
 één of twee jaar na openbaring van de ziekte, maar soms ook veel sneller. Het is daarom 
belangrijk dat in elk geval de tegemoetkoming, maar zo mogelijk ook de eventuele  
volledige schadevergoeding, bij leven worden verstrekt. Dat stelt eisen aan de dossier
behandeling.

De grafiek rechtsboven laat zien hoeveel dagen het gemiddeld na aanmelding duurt 
voordat het IAS een advies voor de tegemoetkoming aan de SVB geeft. Het aantal dagen 
ligt sinds 2014 meestal tussen de 50 en 60. In 2018 is 88% van alle tegemoetkomingen 
aan de asbestslachtoffers bij leven verstrekt.

Rechtsonder staat een grafiek die aangeeft hoeveel dagen het gemiddeld na aanmelding 
duurt voordat een bemiddeling met een werkgever/verzekeraar is afgerond. Het aantal 
dagen varieert sinds 2014 tussen 173 (in 2018) en 232 (in 2015).

S N E L H E I D  D O S S I E R B E H A N D E L I N G
Ke r n c i j f e r s  M e s o t h e l i o o m
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I A S  S Y M P O S I U M  
25 J A A R  A S B E S T V E R B O D 

25 jaar na asbestverbod sterven jaarlijks nog honderden mensen aan 
 asbestziekten
Op 16 april wordt tijdens een symposium van het IAS aandacht gevraagd voor het 
 gegeven dat 25 jaar na het asbestverbod jaarlijks nog zo’n 600 mensen aankloppen bij 
het Instituut. Asbestslachtoffers, longartsen, belangenbehartigers en andere deskundigen 
gaan onder meer in op de vraag of wel genoeg gedaan wordt voor de huidige slacht
offers en om slachtoffers in de toekomst te voorkomen (lees hier een uitgebreid verslag).
 
Verjaringstermijn
Een belangrijk discussieonderwerp op het symposium is het probleem van de ver
jaringstermijn van 30 jaar. Asbestziekten openbaren zich vaak pas na het aflopen van deze 
termijn. Gelukkig nemen veel (ex)werkgevers en verzekeraars in de praktijk hun verant
woordelijkheid en wordt ondanks het overschrijden van de formele verjaringstermijn een 
vergoeding uitgekeerd aan het slachtoffer of de nabestaanden. Bij ca. 50 slachtoffers  
per jaar is dat niet het geval. Hun werkgever beroept zich op verjaring. Dit wordt als 
 onredelijk ervaren. Partijen streven daarom naar een regeling waarin belanghebbenden 
met elkaar afspraken maken over hoe om te gaan met de verjaringstermijn (meer hier
over op pag. 20). 

Prof. Job de Ruiterprijs  
Elke twee jaar wordt de Prof. Job de Ruiterprijs uitgereikt aan een persoon die zich 
 opvallend verdienstelijk heeft gemaakt voor asbestslachtoffers. Rob van der Heijden, 
 bestuursvoorzitter van het Instituut Asbestslachtoffers reikt in 2018 deze prijs uit aan  
Leon  Widdershoven (zie foto), voormalig voorzitter van de Asbestslachtoffers Vereniging 
 Nederland, wegens zijn grote verdiensten voor asbestslachtoffers in Nederland.

Leon  
Widdershoven
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A S B E S T R E G I S T E R  
O N L I N E

Op 16 april wordt tijdens het IAS Symposium 25 jaar asbestverbod het Asbestregister 
 gelanceerd. Het Asbestregister is bereikbaar via www.asbestregister.nl. Met dit register 
kan iedereen die in het verleden met asbest in aanraking is geweest voortaan een eigen 
dossier aanmaken. Het doel hiervan is om de bewijslast van asbestblootstelling in het ver
leden te vergemakkelijken, als iemand in de toekomst onverhoopt het slachtoffer wordt 
van een asbestziekte. Inmiddels hebben zich meer dan duizend mensen geregistreerd in 
het Asbestregister.
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A F W I K K E L I N G  A A N V R AG E N
Ke r n c i j f e r s  A s b e s t o s e 

Naast mesothelioom adviseert het IAS sinds 2014 de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over 
een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers met de ziekte asbestose. 

Daarnaast bemiddelt het IAS tussen (ex)werkgevers en (ex) werknemers met asbestose 
over het betalen van een schadevergoeding. Hierna volgen de resultaten over 2018 wat 
betreft de ziekte asbestose.

Het IAS neemt in 2018 98 aanvragen in behandeling, meer dan in 2017 (74). In 2018  
worden 84 aanvragen afgewikkeld, evenveel als in 2017. De voorraad bedraagt op  
31 december 2018 56 dossiers. 

De grafiek rechts toont het verloop van de instroom sinds de invoering van de regeling in 
april 2014. In totaal zijn in de afgelopen vijf jaar 487 aanvragen in behandeling genomen. 
Eind december 2018 zijn hiervan 431 dossiers afgewikkeld. 
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Het IAS adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het toekennen van een tege
moetkoming van € 20.355 (2018) voor asbestslachtoffers met de ziekte asbestose op 
grond van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS) of voor zelfstan
digen op grond van de Regeling tegemoetkoming nietloondienstgerelateerde slacht
offers van mesothelioom en asbestose (TNS). Om in aanmerking te komen voor een 
 tegemoetkoming moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo moet vaststaan  
dat betrokkene beroepsmatig langdurig en intensief aan asbest is blootgesteld. Verder 
dient de diagnose asbestose te zijn gesteld en moet sprake zijn van een ernstige mate 
van longfunctieverlies. Het Nederlands Asbestose Panel (NAP) van de Nederlandse 
 Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) doet hiervoor de 
 medische beoordeling. 

In 2018 verstrekt het IAS 90 adviezen aan de SVB inzake  een tegemoetkoming via  
de  Regeling TAS of TNS. De redenen voor afwijzing van de aanvragen zijn rechts  
weer gegeven. Het advies is in 47 gevallen negatief (52% van het totaal). Bij 43 mensen 
kon niet worden vastgesteld dat er sprake was van asbestose. 

In de afgelopen vijf jaar heeft het IAS de SVB 463 adviezen verstrekt in het kader van een 
tegemoetkoming via de Regeling TAS of TNS. Voor 168 aanvragen resulteert dit advies  
in toekenning van de tegemoetkoming. Het verloop van het aantal toegekende tege
moetkomingen sinds de openstelling van de regeling voor asbestose in april 2014 is 
weer gegeven in de grafiek hiernaast. 
 

 Afwijzingen asbestose 2018
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Voor de groep werknemers bemiddelt het IAS met de (ex) werkgevers over het betalen 
van een schadevergoeding van respectievelijk € 23.586,, € 42.439, of € 61.291, (2018),  
afhankelijk van de ernst van het longfunctieverlies. 

In 2018 komen in beginsel 76 personen in aanmerking voor bemiddeling. Voor een aantal 
daarvan kan de diagnose asbestose niet worden bevestigd of  is het niet mogelijk een 
werkgever te vinden. Feitelijk vinden er in 2018 25 bemiddelingen plaats. Dit resulteert 
voor 16 bemiddelingen (64% van het aantal bemiddelingen) in een volledige schade
vergoeding voor het slachtoffer.

Sinds de invoering van de regeling voor asbestose op 1 april 2014 is in totaal aan 61 
 asbestslachtoffers een volledige schadevergoeding betaald. Het aantal geslaagde 
 bemiddelingen bevindt zich in 2018 weer op het niveau van 2016 (zie grafiek hiernaast).
 

Resultaat bemiddelingen in 2018

Resultaat Aantal Aantal Belangrijkste reden afwijzing
Groep niet bemiddelbaar 51
Geen vergoeding 41 Geen asbestose 
TAStegemoetkoming 10 Werkgever onvindbaar, failliet
Bemiddelbare groep 25
TAStegemoetkoming,  
maar geen schadevergoeding

9
Geen overeenstemming over  
stelplicht, bewijslast en verjaring 

Schadevergoeding 16
Totaal 76

2014 2015 2016 20182017

Schadevergoeding Alleen TAS
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Het IAS is opgericht om erkenning te geven aan het leed van asbestslachtoffers.  
De ziekte asbestose is een chronische ziekte, die kan leiden tot invaliditeit en de dood. 
Het is belangrijk slachtoffers zo min mogelijk met de afhandeling van hun aanvraag  
te belasten. Snelle behandeling van een aanvraag is daarom van belang. 

De grafiek rechtsboven laat zien hoeveel dagen het gemiddeld na aanmelding duurt 
voordat het IAS een advies voor de tegemoetkoming aan de SVB geeft. Het aantal dagen 
varieert tussen 129 (TNS in 2015) en 244 (TNS in 2018).

Rechtsonder staat een grafiek die aangeeft hoeveel dagen het gemiddeld na aanmelding 
duurt voordat een bemiddeling met een werkgever/verzekeraar is afgerond. Het aantal 
dagen varieert tussen 139 (in 2014) en 263 (in 2016).
 
 

S N E L H E I D  D O S S I E R B E H A N D E L I N G
Ke r n c i j f e r s  A s b e s t o s e 
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Belevingsonderzoek
Sinds 2008 meet het IAS de tevredenheid van de aanvragers, om de kwaliteit van de 
dienstverlening te monitoren en daar waar nodig te verbeteren. Zo ook in 2018, waarbij 
voor het tweede jaar ook aanvragers voor de asbestoseregeling zijn benaderd. 

Aanvragers ontvangen kort nadat hun dossier is afgerond een lijst met vragen over onder 
andere tijdige doorverwijzing door de behandelend specialist naar het IAS, de kwaliteit 
van de intake, de informatie over de voortgang van de behandeling, de kwaliteit van het 
rapport over het arbeidsverleden van het slachtoffer en het contact met de medewerkers. 
Van de in 2018 verstuurde vragenlijsten is 72% aan het IAS ingevuld teruggestuurd.  
De 410 terugontvangen lijsten leveren de tabel hieronder op. 

De antwoorden van aanvragers voor de regeling maligne mesothelioom en voor 
 asbestose zijn in de tabel hieronder weergegeven. Vermeld is het percentage mensen  
dat binnen drie antwoordcategorieën, het antwoord ‘goed’ heeft gegeven. Te zien valt  
dat de scores voor asbestose altijd lager zijn. Dat heeft onder meer te maken met de  

medische beoordeling van dit ziektebeeld, die meer tijd in beslag neemt. Dit is een punt 
voor het IAS om te verbeteren.

Verder is het zeer belangrijk dat de aanvraag direct na de diagnose bij het IAS wordt inge
diend. De behandelend specialist speelt hierbij een cruciale rol. In dit verband werkt het 
IAS nauw samen met de vereniging van longartsen (NVALT) om te bewerkstelligen dat de 
longartsen hun patiënten wijzen op de mogelijkheden van het IAS. 

Donaties
De dienstverlening van het IAS wordt, zo blijkt uit het belevingsonderzoek, meestal zeer op 
prijs gesteld. Bij dit beeld past ook het gegeven dat het IAS regelmatig schenkingen ont
vangt van slachtoffers en nabestaanden. De donaties worden door het IAS voor 100 procent 
besteed aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van mesothelioom of  asbestose  
in Nederland. De coördinatie van dit onderzoek is in handen van dr. Sjaak  Burgers, voorzitter 
van de sectie asbestgerelateerde aandoeningen van de longartsen vereniging NVALT.  
De betrokken onderzoekers stellen het bijzonder op prijs deze finan ciële steun te ontvangen 
in de strijd tegen mesothelioom en asbestose. In 2018 ontving het IAS 10 donaties.

K L A N T T E V R E D E N H E I D

Vraag Maligne mesothelioom Asbestose

Heeft de specialist gewezen op het belang van een tijdige aanvraag? 89% 82%

Heeft het IAS voldoende telefonische uitleg gegeven bij het invullen van het aanvraagpakket? 96% 94%

Waren de vragen tijdens het gesprek over het arbeidsverleden voldoende duidelijk? 91% 81%

Was het door het IAS opgestelde rapport in overeenstemming met wat in het gesprek over het arbeidsverleden is verteld? 80% 69%

Is er gedurende de behandeling van het dossier voldoende informatie verstrekt over de voortgang? 87% 79%

Bent u tevreden over de snelheid waarmee de medewerkers van het IAS het dossier hebben behandeld? 91% 85%

Beschikten de medewerkers van het IAS over voldoende deskundigheid bij de behandeling van het dossier? 95% 91%

Antwoorden belevingsonderzoek 2018
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I n t e r v i e w

‘Het moet zijn gekomen van het uitkloppen van die overalls’  

‘Door een verkoudheid die maar niet over ging, kwam ik in november 2018 voor onderzoek in 
het ziekenhuis terecht. Daar zagen ze al snel dat het foute boel was. Ik bleek mesothelioom te 
hebben. Dan stort je wereldje wel in elkaar. Het was heel onwerkelijk, ook al omdat ik geen  
idee had hoe dat kon. Ik deed vroeger de administratie in een groothandel voor ijzerwaren en 
 gereedschap, maar daar was geen asbest. Maar al snel werd duidelijk hoe het moet zijn 
 gegaan. Want mijn man Peter kwam op zijn werk in de bouw wel veel met asbest in aanraking. 
Hij nam zijn overalls altijd mee naar huis om te wassen en ik klopte die dan eerst uit. Want zijn 
zakken zaten altijd vol spijkers en die wilde ik niet in mijn wasmachine. Zo moet ik de asbest
vezels hebben ingeademd waar ik nu ziek van ben.

Ik ben voorzichtig optimistisch dat de chemo die ik de afgelopen maanden kreeg, goed is aan
geslagen, want op de foto’s is haast geen tumor meer te zien. Maar mocht dat toch anders 
gaan, dan heb ik nog iets achter de hand. Want ik mag mee doen aan een studie met proef
personen naar een nieuw medicijn. Zo houden we de moed erin. Die chemo is overigens  
geen pretje. Je bent constant moe en in mijn geval hield ik veel vocht vast. Ook mijn smaak  
veranderde. Heel vreemd, opeens had ik geen zin in koffie meer. Gelukkig drink ik nu na de  
laatste kuur weer graag een kopje.

Het is niet voor iedereen gemakkelijk om op bezoek te komen bij iemand, die ongeneeslijk  
ziek is. Dat is me echt opgevallen, dat mensen soms een drempel over moeten. Maar steun  
is zo  belangrijk en helpt je de draad weer op te pakken en door te gaan.

De tegemoetkoming van de SVB voor ‘huisgenoten’ was via het IAS razend snel geregeld.  
Van het geld kunnen we nu afen toe een leuk uitstapje maken. Want zo zitten we thuis wel  
in elkaar, we gaan niet snel bij de pakken neer zitten. Het lijkt ook wel dat we als gezin nog 
hechter zijn geworden en daar ben ik dankbaar voor.’ 

L I S A  VA N  D O N G E N  ( 1956 )
A S B E S T S L AC H TO F F E R  M E T  M E S OT H E L I O O M
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Voorlichting vindt in 2018 op verschillende manieren plaats. Belangrijk is de website die met 
grote regelmaat wordt geactualiseerd. De startpagina van www.ias.nl is in 2018 meer dan 
30.000 keer keer bezocht. In 2018 werd het onderdeel veel gestelde vragen toegevoegd. 
Verder werden vier editorials en 140 nieuwsberichten op het gebied van asbest en gezond
heid geplaatst. Deze editorials en berichten zijn verwerkt in vier digitale nieuwsbrieven die 
aan bijna 600 abonnees zijn verstuurd.

Begin 2018 zijn de twee patiëntenfolders ‘Asbest en Asbestose’ en ‘Asbest en Mesothelioom’ 
vernieuwd en gedistribueerd naar de longartsen en longpoli’s van alle ziekenhuizen in 
 Nederland. Half april verscheen het jaarverslag over 2017 in digitale vorm. 

Door het jaar heen levert het IAS diverse malen bijdragen  aan initiatieven van andere 
 instanties zoals: een korte film over de bemiddeling van het IAS, te vinden op de website 
van de Asbestslachtoffersvereniging Nederland (AVN), presentaties voor de Projectgroep 
Gedragscode Beroepsziekten, voor de Nederlandse Associatie van Risk & Insurance 
 Managers (NARIM), op de Nationale Asbestconferentie en op de Asbestos beurs. 

Het IAS komt in 2018 diverse malen in verschillende media naar voren.  
Op pagina 20 vindt u onder de titel ‘IAS in de Media’ voorbeelden van deze publicaties. 

INSTITUUTASBESTSLACHTOFFERS

Informatie
Werkwijze

Voorbeelden

V O O R L I C H T I N G

Uitgave van: en

:

Neem zo snel mogelijk contact

op met het Instituut 

Asbestslachtoffers om uw 

rechten  veilig te stellen. 

079-750 71 50
 

De aanvraag dient door het slacht-

offer zelf te worden ingediend.

2018

Asbestose en asbest 

 Tegemoetkoming en schadevergoeding



Uitgave van:

en
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 contact

op met het Instituut 

Asbestslachtoffe
rs om uw 

rechten  veilig
 te stellen. 

079-750 71 50

 

De aanvraag dient door het slacht-

offer zelf t
e worden ingediend.

2018

Mesothelioom en asbest 

 Tegemoetkoming en schadevergoeding
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I n t e r v i e w

‘Oordoppen kreeg ik, verder niets’  

‘In juni 2018 werd mij verteld dat ik asbestose had, maar ik heb al veel langer lichamelijke 
klachten. Ik lijd al meer dan 10 jaar aan longfibrose. Hoe ik daar aan kom weet ik niet, maar  
het kan ook best met asbest te maken hebben. Het is een aandoening, waardoor je longblaas
jes als het ware ‘verharden’ en waardoor je moeilijker kunt ademhalen. Door die longfibrose 
ben ik al sinds 2012 voor een groot deel arbeidsongeschikt, omdat je daardoor weinig meer 
kunt doen. Je krijgt er bijvoorbeeld reuma en andere ontstekingen door. Nu is daar dus de diag
nose  asbestose bijgekomen.  

Dan is de vraag vervolgens wanneer ik met asbest in aanraking ben geweest. Van 1973 tot 
1979 heb ik bij de marine gewerkt en daar deed ik het onderhoud aan machines van mijnen
vegers. In de machinekamer hing altijd veel asbeststof. Want de uitlaten van die machines 
 waren bekleed met asbest en dat komt dan op een gegeven moment los. Daar moet het van 
gekomen zijn, want verder heb ik eigenlijk nooit met asbest gewerkt. En dan is het achteraf  
wel een beetje gek dat je daartegen niet werd beschermd, maar wel oordoppen kreeg tegen  
het  lawaai in de machinekamer. Gelukkig heeft Defensie aansprakelijkheid erkend en heb ik 
 schadevergoeding gekregen. Het IAS heeft dat snel en goed geregeld. Dat geld kon ik goed 
 gebruiken, want door een verkeerde inschatting van mijn arbeidsgeschiktheid door het UWV 
heb ik jarenlang geen uitkering gehad, terwijl ik daar wel recht op had. We hebben toen van  
het salaris van mijn vrouw moeten leven en schulden gemaakt.

Veel doe je niet op een dag. Je bent al snel moe en je hebt je handen vol aan het slikken van 
 medicijnen. Ik eet me zogezegd klem aan al die pillen. Dat kan natuurlijk ook niet goed zijn 
voor een mens, dus ik zou wel willen minderen. Maar als ik dat een keer probeer, voel ik me al 
snel een stuk slechter. Ze vragen me wel eens wat mijn prognose is. Ik weet het niet, de artsen 
doen daar geen uitspraak over. We zullen maar zeggen ‘zolang we ademen leven we nog’. 
Maar uiteraard hoop ik dat ik nog een paar jaar mee kan.’

B E R T  B O U W M A N  ( 1956 )
A S B E S T S L AC H TO F F E R  M E T  A S B E S TO S E

Machinekamer  
mijnenveger
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25 jaar na verbod op asbest nog duizenden slachtoffers
De landelijke media besteden in april 2018 aandacht aan het IAS Symposium 25 jaar 
 asbestverbod (zie pag.10). Asbest is niet iets van het verleden, maar van het heden. 
 Hoewel er 25 jaar geleden een totaalverbod kwam op het gebruik van asbest, beleven we 
nu een piek wat betreft het aantal slachtoffers. De 76jarige Dirk Borsboom (foto rechts) 
is één van de asbestslachtoffers die kort daarvoor de diagnose mesothelioom (asbest
kanker) kreeg. Bron: nos, 14 april 2018, rtl, 14 april 2018; bouwkennisblog, 11 oktober 
2018,  Burdorf A (2018)

Panel oordeelt over verjaring bij asbestziekte 
Asbestslachtoffers hoeven binnenkort niet meer naar de rechter als hun claim is verjaard. 
Hun zaak wordt buiten de rechter om aan een panel van deskundigen voorgelegd. Dit 
hebben de partijen die deel uitmaken van het IAS in juni 2018 besloten. Het nieuws werd 
in juli door verschillende vakbladen en websites gepubliceerd. Bron: IAS persbericht,  
16 juli 2018

Christa’s Ride brengt recordbedrag op
Op 9 september vindt de negende editie plaats van de Christa Mensert Memorial Ride, 
een fietstocht door het Groene Hart ter nagedachtenis aan Christa Mensert, een asbest
slachtoffer. De opbrengst is voor het IAS. Op 9 september ontvangt directeur Jan Warning 
de opbrengst van vorig jaar: € 2.633,, een recordbedrag. Het bedrag wordt besteed aan 
onderzoek naar de behandeling van patiënten met maligne mesothelioom. Bron: IAS,  
10 september 2018, Reportage van de negende Christa Mensert Memorial Ride

I A S  I N  D E  M E D I A

Christa Mensert 
Memorial Ride
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I n t e r v i e w

‘Ik zei nog dat het onverantwoord was’

‘Voordat bij mij de diagnose mesothelioom werd gesteld, voelde ik me al een tijd niet goed. Ik was 
vaak moe en benauwd. Mijn vrouw Eliena en ik wandelden altijd veel, maar daar kreeg ik steeds 
minder zin in. Dan zei ik ‘ga maar alleen’. In mei 2018 kwam ik uiteindelijk voor onderzoek in het 
ziekenhuis terecht. Op de foto’s was te zien dat het asbestkanker was, de huisarts stond dezelfde 
dag nog met het slechte nieuws op de stoep. 

Ik moet de ziekte haast wel hebben opgelopen tijdens mijn werk als elektrisch lasser en brander  
op de marinewerf in Den Helder in de jaren 80. We deden reparaties en onderhoudswerk aan  
fregatten en onderzeeërs. Er was nog veel onwetendheid in die tijd, maar voor mij stond toen al 
vast dat asbest gevaarlijk was. Ik weet nog goed dat een collega met een slijptol het plafond van 
de commandobrug van een fregat moest loszagen. Ik voerde de platen af. Er hing zoveel asbest
stof, dat het onverantwoord was. Ik zei dat tegen mijn leidinggevende, maar die wilde er niets  
van weten. Het werk ging gewoon door. 

Ik heb vier chemokuren gehad, maar de tumor zit er nog steeds. In feite ben ik nu uitbehandeld en 
moeten we maar zien hoe het verder loopt. Ik merk dat het bergafwaarts met me gaat, hoewel 
het de ene dag beter gaat dan de andere. Ik pendel heen en weer tussen de slaapkamer en de 
huiskamer, waar ook een bed staat. Ik kom niet vaak meer buiten de deur, maar soms komt mijn 
zoon me ophalen om vogels te kijken. Dat is een oude liefhebberij en het kan ook goed vanuit de 
auto.

Van het IAS had ik nog nooit gehoord, via mijn dochter is verder alles geregeld. Defensie heeft 
aansprakelijkheid erkend en er is schadevergoeding uitgekeerd. We hebben er grafrechten van 
 gekocht op een natuurbegraafplaats in Drenthe. Verder kun je er bijvoorbeeld een cruise van gaan 
maken, maar daar heb ik geen zin in als ik me niet goed voel. Wel gaan we geregeld naar een 
wokrestaurant met onze vijf kinderen en kleinkinderen. Ik word al snel misselijk van etensgeuren, 
maar daar heb ik er gek genoeg niet zo veel last van.’

R E I N D E R J I LT  TO P (1948)
A S B E S T S L AC H TO F F E R  M E T  M E S OT H E L I O O M
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Tot 2035 nog ruim 8000 sterfgevallen door asbest
Asbest is al 25 jaar verboden in Nederland. Desondanks overlijden jaarlijks nog steeds 
meer dan 500 Nederlanders ten gevolge van de ziekte mesothelioom. Dit aantal is al  
circa 10 jaar stabiel. Naar verwachting zal tot 2035 nog bij zo’n 8000 mensen de diagnose 
mesothelioom worden gesteld. Lex Burdorf, epidemioloog en hoogleraar Maatschappe
lijke Gezondheidszorg aan Erasmus MC, sprak deze voorspelling uit op het IAS sympo
sium ’25 jaar asbestverbod’. Zijn rapport staat op de website van het IAS. 

Databank voor asbest-vragen 
Veel kennis over asbestgebruik wordt verkregen door de uitgebreide interviews met 
 asbestslachtoffers die een aanvraag indienen bij het IAS. Dat wordt gebundeld in de IAS 
Monitor. In oktober 2018 is de IAS Monitor op de website van het IAS geheel bijgewerkt. 
Hier valt onder andere te lezen dat de gemiddelde leeftijd van asbestslachtoffers op het 
moment van ziek worden geleidelijk stijgt. En dat het voorkomen van asbestziekten per 
regio sterk verschilt. De kans dat een inwoner van ZuidHolland mesothelioom krijgt is 
bijna twee keer zo groot als bij een inwoner van Friesland.
De IAS Monitor toont verder duidelijk de samenhang tussen de opkomst van asbest
ziekten en de ontwikkeling van de industrie in Nederland gedurende de 20ste eeuw.   
Een internationale analyse laat zien dat asbest nog steeds wereldwijd wordt verhandeld. 
Dit ondanks de algemene bekendheid met de schadelijke gevolgen van het mineraal. 

Machiel van der Woude Stipendium voor onderzoek naar passieve 
 asbestblootstelling
Steven Ronsmans heeft het tweede Machiel van der Woude stipendium ontvangen.  
De Belgische onderzoeker uit Leuven kan hiermee een onderzoek uitvoeren naar passie
ve asbestblootstelling in kantoorgebouwen.
Er is al veel bekend over de gevolgen van asbestblootstelling bij werknemers die zelf 
 asbest hebben verwerkt. Minder kennis bestaat er over risico’s van passieve asbestbloot
stelling, zoals tijdens het werken in kantoorgebouwen waarin asbest is verwerkt. Ronsmans 
doet onderzoek naar de ca. 3000 werknemers die van1967 tot 1991 in het gebouw van 
de Europese Commissie in Brussel hebben gewerkt. In dit gebouw is overvloedig spuit
asbest aangebracht op de staal en betonconstructie.

K E N N I S O N T W I K K E L I N G

Steven Ronsmans 
(in het midden)

Asbesthoudende 
pakking
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‘We voelen ons soms net Sherlock Holmes’

‘In een oud bankgebouw aan de Blaak in Rotterdam zetelt de eenheid Backoffice ZW team II, 
van de Kamer van Koophandel (KvK). Hier wordt nauw samengewerkt met het IAS om 
 gegevens van oudwerkgevers van asbestslachtoffers boven water te krijgen. En dat is van 
 belang, want het is bepalend voor de vraag of er nog een werkgever is, die voor de gezond
heidsschade aansprakelijk kan worden gesteld. In dat geval is bemiddeling door het IAS  
en schadevergoeding mogelijk. Is er geen werkgever meer te vinden, dan zijn slachtoffers  
aan gewezen op de tegemoetkomingsregeling van de SVB. 

Jan Braster, Peter Zonnevijlle en Marlon de Leeuw, zijn de medewerkers, die sinds enige tijd dit 
specialistische werk doen. En dat is af en toe een hele klus: ‘Het gaat vaak om dienstverbanden 
van lang geleden, waarbij slachtoffers niet alles meer weten. Dan is bijvoorbeeld niet duidelijk 
wat de naam van het bedrijf was of weten ze alleen nog de plaats waar ze hebben gewerkt.  
Het kan ook zijn dat bedrijfsnamen verkeerd zijn gespeld of dat bedrijven zijn overgenomen.  
Wij gaan dat dan uitzoeken. Het is spannend werk, we voelen ons soms net Sherlock Holmes’. 

De KvK heeft met het IAS afgesproken dat via een speciale mailbox informatieverzoeken zo snel 
mogelijk worden afgehandeld. ‘Vaak lukt het binnen een dag om de gevraagde informatie aan 
het IAS te geven. Een enkele keer hebben we wat meer tijd nodig. 

Bij ons werk maken we gebruik van de gedigitaliseerde bestanden van de oude Kamers van 
Koophandel. Maar die geven niet altijd uitsluitsel, het kan dan nodig zijn om voor de juiste 
 informatie in dossiers uit oude handelsregisters te gaan zoeken. Die dossiers zijn bij gemeente
archieven opgeslagen en wij bekijken dan waar het IAS de gegevens kan opvragen’. 

Op deze manier worden elk jaar ongeveer 350 informatieverzoeken door de KvK afgehandeld. 
De samenwerking tussen IAS en KvK is daarbij onderwerp van geregelde evaluatie. De drie zijn 
 tevreden over hoe het nu gaat, maar sluiten niet uit dat het nóg beter kan: ‘De uitvoeringsunit 
van het IAS en wij zouden in het belang van het slachtoffer nog wat meer naar elkaars werk
wijze kunnen kijken. In 2019 gaan we daar verder mee aan de slag.’ 

P E T E R  ZO N N E V I J L L E ,  M A R LO N  D E  L E E U W  E N  J A N  B R A S T E R 

I n t e r v i e w

K A M E R  VA N  KO O P H A N D E L  -  B AC KO F F I C E  Z W  T E A M  I I

 (v.l.n.r.) Peter  

Zonnevijlle, Marlon de 

Leeuw en Jan Braster
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B E S T U U R  E N  O R G A N I S AT I E / P E R S O N A L I A

Het Instituut Asbestslachtoffers is een zelfstandige stichting. De stichting wordt geleid 
door een onafhankelijk bestuur en een directeur. De stichting werd opgericht op  
10 maart 1999 door negen maatschappelijke organisaties, die zijn vertegenwoordigd  
in de Raad van Toezicht en Advies.

Bestuur
M.R. van der Heijden, voorzitter
Dr. W.A. Eshuis
Mr. J.M.J. Hommel
Dr. J.H. Schouwink
Mr. G.J.H.M. Wagemans

Raad van Toezicht en Advies
A. Woltmeijer (CNV), voorzitter t/m juni 2018
Mr. A. Wolfsen, voorzitter vanaf juli 2018
Mr. N. van der Knaap (Verbond van Verzekeraars)
A.C. Klapwijk, MSc (VCP)
Mr. W.M.J.M. van Mierlo (VNONCW en MKBNederland)
Mr. T.A. Groenewoud (VSO)
T. de Bruin (Comité Asbestslachtoffers)
Drs. W. van Veelen (FNV)
Ir. H. Koehorst (LTO Nederland)

Bureau
Dr. J.M. Warning, directeur
Drs. S.A. Aarendonk, beleidsmedewerker
J. Hogenes, beleidsmedewerker
N. Martens, bureausecretaris

Medisch adviseur
Drs. H.A. Voogt

Medewerkers*
Mr. M. Kuiper – hoofd unit IAS
Mr. S. van Aken – waarnemend hoofd unit IAS
A. Angoelal – dossierverantwoordelijke
Drs. E. van Doorn – huisbezoek
Drs. J. Geijtenbeek – huisbezoek
J. Knoben – huisbezoek
F. Madjoe – assistent dossierverantwoordelijke
Mr. N.J. van Osch – adviseur
M.D. Schild – dossierverantwoordelijke
M.J. Stouthart – huisbezoek
Mr. H.R.F. Truijman – dossierverantwoordelijke
D.M. Valstar – dossierverantwoordelijke
B. Versluis – assistent dossierverantwoordelijke
Mr. J. Wong Fong Sang – dossierverantwoordelijke
Mr. R.N. Zandbergen – dossierverantwoordelijke 

* De medewerkers van BSA Schaderegeling BV, die in 2018 deel uit maakten van de uitvoeringsunit van het IAS
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‘Is een besluit eenmaal genomen, dan wordt het door alle partijen  
gedragen’

Aleid Wolfsen is de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht en Advies van het IAS. Door zijn 
schat aan ervaring op bestuurlijk en juridisch gebied is Wolfsen de geknipte persoon om het 
 instituut in de toekomst zo goed en efficiënt mogelijk te laten functioneren. Wolfsen is tevens 
voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Hij was eerder rechter, voorzitter van de Long 
 Alliantie, voorzitter van de Letselschade Raad, lid van de Tweede Kamer en burgemeester van 
Utrecht.

Wolfsen wordt voorzitter van de raad waarin de stakeholders van het IAS zetelen. Zij bewaken 
de politieke lijn en geven goedkeuring aan verandering of uitbreiding van de asbestregelingen. 
‘Door die brede vertegenwoordiging ontstaan mooie dingen’, aldus Wolfsen. ‘Alle partijen zitten 
aan tafel: werkgevers, verzekeraars, werknemers, vakbonden, deskundigen en vertegenwoor
digers van slachtoffers. Is een besluit eenmaal genomen, dan wordt het door alle partijen 
 gedragen.’

Als voorbeeld van dit voor Nederland zo kenmerkende poldermodel noemt Wolfsen de besluit
vorming rond de problematiek van de verjaring. Tot nu toe moest de rechter beoordelen of  
het beroep op verjaring terecht is. Dat leidde tot lange procedures en die tijd hebben asbest
slachtoffers vaak niet, omdat hun levensverwachting kort is. In de toekomst gaat een panel  
van deskundigen de juistheid van het beroep op verjaring beoordelen. ‘Ik was onder de indruk 
van de besluitvorming op dit belangrijke punt.’

‘Partijen in de raad zeiden: dit is goed, dit moeten we doen, want het neemt een lastige horde 
voor de slachtoffers weg. De partijen beschermen dus niet direct hun eigen belangen. Ze kijken 
wat eerlijk en rechtvaardig is. Ik dacht: het IAS is een instituut waar ik graag bij wil horen. Ik heb 
terecht ja gezegd.’ 

Dit belangrijke werk is volgens Wolfsen nog lang niet klaar. Hoewel 25 jaar geleden een verbod 
op de verkoop en toepassing van asbest werd ingesteld, is de verwachting dat tot 2035 nog 
ruim 8000 mensen aan asbestgerelateerde ziekten zullen overlijden. ‘Dat zijn mensen die in het 
verleden met asbest hebben gewerkt, maar ook vandaag de dag bestaat nog kans op bloot
stelling. Er ligt nog een waanzinnige hoeveelheid asbest op daken, dat voor 2025 weg moet 
zijn. Ik denk dat we nog tientallen jaren met de gevolgen van asbest te maken zullen hebben. 
Het werk van het IAS blijft zeer hard nodig.’

A L E I D  W O L F S E N 
I n t e r v i e w

V O O R Z I T T E R  R A A D  VA N  TO E Z I C H T  E N  A D V I E S  I A S
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This report for 2018 gives a brief account of the 19th operational year of the Dutch 
Institute for Asbestos Victims (IAS). The IAS advises the Social Insurance Bank (SVB) on 
entitlement to an allowance of € 20.355 (2018) for asbestos victims suffering from 
mesothelioma or asbestosis. Allowances are awarded according to the TAS scheme  
(for employee related asbestos exposures) or the TNS scheme (for nonemployee related 
asbestos exposures). The IAS also mediates between current and former employers and 
employees about the payment of compensation. In 2018, the standard compensation  
for mesothelioma was € 64.522. For asbestosis, it was € 23.586, € 42.439 or € 61.291 
depending on the degree of pulmonary function loss. The IAS was set up in 1999 by 
employers’ and employees’ organisations, the Asbestos Victims’ Committee, the Association 
of Insurance Companies and the government to accelerate the legal process of 
compensation claims and to acknowledge the suffering of asbestos victims.

Results of advice and mediation on mesothelioma
In 2018, 587 patients diagnosed with malignant mesothelioma contacted the IAS, and case 
files were built for these patients. In 2018, 573 claims were settled, which was more than  
in 2017. Since 2008, the IAS has handled between 500 and 600 claims for mesothelioma 
every year. In 2018, 384 assessment decisions under the TAS scheme and 164 assessment 
decisions under the TNS scheme were sent to the SVB. Of these, nearly 9 out of 10 
recommended the award of an allowance. Mediation cases for 262 employees which 
were completed in 2018 resulted in 140 (53%) claimants receiving full compensation. 

Results of advice and mediation on asbestosis
In 2018, 98 patients diagnosed with asbestosis contacted the IAS, and case files were built 
for these patients. In 2018, 84 claims were settled. Since the introduction of the asbestosis 
scheme in 2014, the IAS has taken on 487 claims, and succeeded in settling 431 of them. 
In 2018, 90 assessment decisions under the TAS and TNS schemes were sent to the SVB. 

Of these, 43 recommended the award of compensation. 47 claims were rejected (in 43 of 
these cases, asbestosis could not be diagnosed). Since the introduction of the TAS and 
TNS schemes in April 2014, more than 1 out of 3 assessment decisions recommended  
the award of compensation. Mediation cases for 25 employees which were completed  
in 2018 resulted in 16 claimants receiving full compensation. Since the introduction of  
the asbestosis scheme in April 2014, mediation cases for employees or housemates have 
resulted in 61 claimants receiving full compensation. 

Processing times 
Mesothelioma victims often pass away within a year from the diagnosis. The IAS aims  
to pay the allowance and, if possible, full compensation while the claimant is still alive.  
The average processing time for claims under the provisional payment scheme may not 
exceed 30 working days. In at least 80% of all claims, a recommendation is sent to the SVB 
within 40 working days of receipt of the full claim. With respect to mediation, the aim is  
to process 80% of the cases within 125 working days. Since 2013, the processing times for 
the different activities related to mesothelioma have been within the time limits. In 2018, 
88% of the allowances for mesothelioma victims were paid while the patients were still 
alive. With respect to asbestosis, there is a less urgent need to pay compensation quickly, 
because it is a chronic disease and patients can often receive the allowance and 
compensation while they are still alive. It is important, however, to burden patients as 
little as possible. This is why the performance targets that apply for mesothelioma also 
apply for asbestosis. Since the introduction of the asbestosis scheme in 2014, the 
processing time for claims for advance payments has exceeded the applicable time limit. 
The reason for this is that investigations into entitlement to advance payments in the case 
of asbestosis are more comprehensive, and therefore more timeconsuming, than in the 
case of mesothelioma. The processing time for completing mediation cases, however,  
has been within the applicable time limit.

S U M M A R Y
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TAS/TNS-gerechtigden 2000 t/m 2018: aantal mesothelioom/asbestose-

slachtoffers per 100.000 inwoners op 31 december 2018. Bron: Sociale 

Verzekeringsbank, R. Berkhout, februari 2019



Stichting Instituut Asbestslachtoffers 
www.asbestslachtoffers.nl

Directie en bureau:
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
Telefoon: 070  349 97 54
Email: secrias@ias.nl

Uitvoering:
Bredewater 6
Postbus 684
2700 AR Zoetermeer 
Telefoon: 079  750 71 50 
Email: info@asbestslachtoffers.nl
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