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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 mesothelioom 
of asbestose. Daarnaast bemiddelt het IAS tussen (ex-)werkgevers en (ex-)werknemers 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 Asbestslachtoffers, 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

‘Er lopen veel leidingen door zo’n schip. Om brandgevaar in de kajuiten te voorkomen 
moesten wij de openingen, waar de leidingen door liepen, afdichten. Dat gebeurde met 
asbestpoeder. Je moest er een papje van maken en de muur glad strijken. Het mengen 
van het poeder veroorzaakte heel veel stof.’

Aan het woord is een asbestslachtoffer. Nadat de longarts de diagnose longvlieskanker had 
gesteld, meldde hij zich aan bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Vervolgens komt een 
medewerker van het instituut op bezoek om het arbeidsverleden in kaart te brengen. Het 
slachtoffer vertelt over zijn werk op de scheepswerf en hoe hij aan asbest is blootgesteld. 
Het IAS zorgt ervoor dat de diagnose van de asbestziekte wordt bevestigd door een speciaal 
hiervoor gevormd medisch panel. Is dat het geval en wordt aan overige voorwaarden  
voldaan, dan ontvangt het slachtoffer een financiële tegemoetkoming van de overheid. 
Veel asbestslachtoffers hebben ook recht op een schadevergoeding van de vroegere 
werkgever. Om die reden brengt het IAS het arbeidsverleden van asbestslachtoffers in 
kaart en onderzoekt of vroegere werkgevers nog bestaan. Is dat het geval dan bemiddelt 
het IAS tussen het slachtoffer en de meest gerede werkgever of diens verzekeraar over 
een schadevergoeding.

In 2019 hebben zich 631 personen aangemeld bij het IAS. In dat jaar hebben na advies 
van het IAS 502 asbestslachtoffers een tegemoetkoming van de overheid ontvangen.  
Na bemiddeling kregen 128 asbestslachtoffers een schadevergoeding van de werkgever 
of diens verzekeraar. 
De cijfers van het aantal aanmeldingen zijn iets lager dan 2018, maar hoger dan in 2017. 
Tientallen jaren nadat werknemers met asbest hebben gewerkt, komt er nog altijd geen 
eind aan het aantal asbestslachtoffers.
Wel wordt het voor het IAS steeds moeilijker om na bemiddeling tot een schadevergoeding 
te komen. Het slagingspercentage van de bemiddelingen is het laagste in de geschiedenis 

van het instituut. Het IAS heeft een juridisch deskundigenpanel in het leven geroepen 
om een oordeel te vellen in specifieke dossiers over de verjaring. Dit panel is in 2019 echter 
slechts één keer om advies gevraagd. De partijen achter het IAS zullen de komende tijd 
met klem adviseren het deskundigenpanel te raadplegen.

In 2019 is op verzoek van het IAS het ‘nabestaandenbegrip’  in de verschillende regelingen 
aangepast. Hierdoor is het mogelijk dat, onder bepaalde voorwaarden, ook uitwonende 
kinderen een tegemoetkoming ontvangen nadat het slachtoffer is overleden.   
Ook heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het IAS  
gevraagd om uitvoering te geven aan een nieuwe regeling voor slachtoffers met 
de ziekte OPS of CSE. Vanaf maart 2020 zal het IAS deze regeling mee uitvoeren.
In het verslagjaar werkte het IAS goed samen met de Sociale  
Verzekeringsbank en BSA Schaderegeling. Centrales van  
werkgevers en werknemers, het Verbond Verzekeraars en  
het Comité Asbestslachtoffers toonden zich zeer betrokken 
bij de problematiek. Een woord van dank is 
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

K E E S  B L A AU W  ( 1944 )

’Een klavertje vier brengt me misschien geluk’

‘Vorig jaar mei waren mijn vrouw en ik in Portugal en op een gegeven moment zegt ze dat  
ik ’s nachts zo lig te ‘piepen’. Bij thuiskomst hebben we voor de zekerheid een longfoto laten  
maken, maar daar was niet zoveel op te zien. Maar na een PET-scan en een kijkoperatie werd 
duidelijk dat ik asbestkanker had. Het was een schok voor mij, ook al kende ik de verhalen over 
het gevolg van asbestgebruik in het verleden. En ik wist dat een oud-collega aan mesothelioom 
was overleden. 

Ik ben in mijn werk altijd veel met asbest in aanraking geweest. En ook daarbuiten wel. Zo had 
ik vroeger een boot en bij het isoleren gebruikte ik asbestkoord. Dat kon je toen gewoon in de 
winkel kopen. Maar het meest intensief ben ik toch blootgesteld bij het chemiebedrijf waar ik in 
de periode 1969-1999 in diverse functies met asbest heb gewerkt.

Ik was daar onder andere ‘operator’ in een fabriek waar epoxyharsen werden gemaakt. Met  
regelmaat moesten we daar asbesthoudende isolatie van machines vervangen. Dan sloeg je 
de oude laag kapot met een hamer en daarbij kwam veel asbeststof vrij. We werkten soms in 
wolken van asbest zonder enige bescherming.

Sinds vorige zomer de diagnose bij mij is gesteld voel ik me eigenlijk niet heel veel slechter. Ik 
loop weliswaar steeds minder goed, maar dat komt niet door de mesothelioom, maar door een 
neurologische aandoening waar ik al langer last van had. Die samenloop maakt behandeling 
van mijn mesothelioom overigens wel ingewikkelder. Daarom krijg ik voorlopig geen bijzondere 
medicijnen, bestraling  of chemotherapie. Zolang op de scans nog niet te zien is dat de tumor 
groeit, hoeft dat gelukkig ook niet.

In het ziekenhuis werden we gelijk op het spoor van het IAS gezet. Toen ging het vlot. Het chemie-
bedrijf erkende al snel aansprakelijkheid voor mijn ziekte, ook al omdat collega’s konden 

 getuigen en een bedrijfsleider van toen alles heeft opgeschreven over de slechte omstandighe-
den, waarin we ons werk moesten doen. 

We zijn net verhuisd,  dus wat betreft de aanschaf van nieuwe spulletjes, kun je dan wel wat  
extra’s gebruiken. De schadevergoeding komt dus goed uit. We doen verder nog onze gewone 
dingen en gaan binnenkort weer een maand naar Portugal. Hoewel die ziekte op de achter-
grond uiteraard een rol speelt, willen we wel een beetje blijven genieten. Van mijn kleindochter 
kreeg ik een klavertje vier. Dat was zo ontroerend. Het  zit op mijn telefoon en draag ik altijd bij 
me. Wie weet brengt het geluk.’

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 € 20.730 (2019) 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 € 65.554 in 2019. Hierna volgen de resultaten over 2019 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  
diagnose 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 2019 neemt het IAS 542 aanvragen in behandeling en 566 aanvragen worden afgewik-
keld. In 2018 waren de instroom (587) en uitstroom hoger (573). De grafiek hiernaast 
toont het verloop van de instroom sinds de start van het IAS in 2000. In totaal zijn in de 
afgelopen 20 jaar 9.695 aanvragen in behandeling genomen. Eind december 2019 zijn 
hiervan 9.444 dossiers afgewikkeld. De voorraad bedraagt op dat moment 251 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 niet-loondienstgerelateerde  
gerelateerde slachtoffers van mesothelioom (TNS) ingevoerd voor asbestslachtoffers  
die niet in loondienst aan asbest zijn blootgesteld. 

In 2019 verstrekt het IAS 344 adviezen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het kader 
van de Regeling TAS en 161 adviezen in het kader van de Regeling TNS. In bijna 9 op de 
tien gevallen geeft het IAS een positief advies (451).

De redenen voor afwijzing van aanvragen zijn rechts weergegeven. Het advies is  
voor 54 aanvragen negatief. Voor 32 aanvragen (59%) is de afwijzingsgrond ‘geen  
mesothelioom’. Bij 20 aanvragen (37%) 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 8.206 adviezen aan de SVB verstrekt  
inzake een tegemoetkoming. Sinds 2003 wordt de tegemoetkoming als voorschot uitge-
keerd. Voor 7.090 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 2019
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Het IAS bemiddelt tussen (ex-)werknemers en (ex-) werkgevers over het betalen van  
een volledige schadevergoeding. Soms betreft de bemiddeling een huisgenoot die 
mesothelioom heeft gekregen door contact met de werkkleding van de werknemer  
die met asbest werkte. Hiertoe zoekt het IAS samen met het slachtoffer uit bij welke  
(ex-)werkgever de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden. Als deze werkgever 
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 2019 komen in beginsel 378 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 249 bemiddelingen. Dit resulteert voor 
47% (116) van de bemiddelingen in een 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 TNS-regeling en er kan alleen bemiddeld worden als het gaat om materiële  
en overlijdensschade. 

Het aantal geslaagde bemiddelingen (116) is in 2019 lager dan in voorgaande jaren.  
Sinds de oprichting van het IAS in 2000 is in totaal aan 2.942 asbestslachtoffers en  
nabestaanden een schadevergoeding betaald. 
 

Resultaat bemiddelingen werknemers/huisgenoten in 2019

Resultaat Aantal Totaal Belangrijkste reden afwijzing
Groep niet bemiddelbaar 129
Geen vergoeding 33 Geen mesothelioom 
TAS-tegemoetkoming 96 Werkgever onvindbaar, failliet
Bemiddelbare groep 249

Geen schadevergoeding 133
Geen overeenstemming over  
stelplicht, bewijslast en verjaring 

Schadevergoeding 116
Totaal 378
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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 2019 is 86% van alle tegemoetkomingen 
aan de asbestslachtoffers bij leven verstrekt.

Hiernaast 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 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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Van alle mensen met mesothelioom meldt in 2018 84 procent zich bij het IAS. Dat blijkt 
uit een geactualiseerde vergelijking van aanmeldingen bij het IAS met de gegevens  
van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) over de mensen die jaarlijks de diagnose 
mesothelioom krijgen.

In 2007 meldde 68% van de patiënten zich. Sinds 2009 ligt het percentage aanmeldingen 
boven de 80%. Hiernaast staat in een grafiek per jaar welk percentage mensen met meso-
thelioom zich bij het IAS heeft aangemeld. Dit wordt gespecificeerd voor verschillende 
groepen patiënten.

Met name mensen met een slechte prognose (in de jaren 2008 t/m 2017) en mensen met 
buikvliesmesothelioom melden zich minder vaak aan. In mindere mate geldt dit ook voor 
vrouwen en oudere patiënten (boven de 80 jaar). Mogelijke verklaringen hiervoor zijn:
•  Als de ziekte zich in een terminale fase bevindt is de aanmeldprocedure te belastend. 

Patiënten met een slechte prognose hebben dan geen ruimte om zich nog met aan 
aanvraag bij het IAS bezig te houden.

•  Ouderen en mensen met buikvliesmesothelioom hebben in het algemeen een slech-
tere prognose en zullen daarom minder vaak een aanvraag indienen. Een kwart van 
de mesothelioompatiënten overlijdt binnen drie maanden na diagnose.

•  Vrouwen worden mogelijk minder vaak als asbestslachtoffer herkend, omdat zij in het 
algemeen niet met asbest hebben gewerkt.

B E R E I K  S L AC H TO F F E R S  ( 2007 - 2018 )
Ke r n c i j f e r s  M e s o t h e l i o o m

Vergelijking cijfers NKR met aanmelding IAS, Mesothelioom-patiënten 2007-2018
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W I L  S N Y D E R S - P O U W E L S E  ( 1936 )
I n t e r v i e w

‘Het moet van die vloerbedekking zijn gekomen’  

’ Toen ik afgelopen oktober hoorde dat ik mesothelioom had, was ik verbaasd. Want ik heb  
in mijn werk nooit met asbest te maken gehad. Ook mijn man heeft bij zijn weten nooit met  
asbest gewerkt. Ik kende de ziekte asbestkanker ook niet, al wist ik wel dat je van asbest ziek  
kon worden. Want  mijn vader werkte vroeger op scheepswerf de Schelde in Vlissingen en  
daar kwam veel asbestose voor. 

De vraag was dus waar mijn ziekte vandaan kwam. En al snel moest ik denken aan die keer dat 
ik, al bijna 30 jaar geleden, een dag lang vloerbedekking heb verwijderd uit het huis van een 
vriendin. Dat ging met een plamuurmes en die vloerbedekking was heel moeilijk te verwijderen. 
Het brokkelde allemaal af en het was een stoffige boel. Omdat ik het niet vertrouwde, heb ik 
daarna een stuk van die vloerbedekking opgestuurd naar een laboratorium. Het bleek inderdaad 
om asbest te gaan. Ik wilde dat toen gewoon weten, maar heb er daarna niet veel aandacht 
meer aan besteed. Want je kunt er verder toch niets aan doen en in de jaren daarna voelde ik me 
altijd gezond. Maar ik moet  toen dus de asbestvezels heb ingeademd, waar ik nu ziek van ben.

In juli vorig jaar kreeg ik opeens last van benauwdheid die maar niet over ging. In het ziekenhuis 
zagen ze dat er 3 liter vocht achter mijn longen zat. Dat is afgetapt, en daarna zijn ze verder 
gaan kijken. Er zijn toen biopten genomen en daaruit bleek dat het mesothelioom was. Via het 
IAS is daarna mijn tegemoetkoming als ´milieuslachtoffer´ snel geregeld. Het is natuurlijk mooi 
dat die regeling er is, al krijg je je gezondheid er niet voor terug. 

We zijn drie jaar geleden naar onze huidige woning verhuisd en wonen er met plezier. En net  
als je denkt dat je samen nog een aantal mooie jaren hebt, krijg je dit. Mijn man heeft Alzheimer 
en dat is een zorg erbij. Daarom ben ik gelijk van alles gaan regelen voor als ik er niet meer ben. 
Zo blijft hij  straks niet onverzorgd alleen achter en kan hij begeleid gaan wonen. Ik merk dat ik 

achteruit ga. Ik ben steeds sneller moe en zelfs een boodschapje doen gaat niet meer zo  
gemakkelijk. Ik heb ook weinig eetlust en ben al bijna 10 kilo afgevallen. Hoe lang ik nog heb,  
is moeilijk te zeggen. Op 28 juli vieren we dat we 60 jaar zijn getrouwd, dat wil ik nog graag 
meemaken.’ 

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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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 2019 wat 
betreft de ziekte asbestose.

Het IAS neemt in 2019 89 aanvragen in behandeling en wikkelt 78 aanvragen af, beide 
iets minder dan in 2018 (respectievelijk 98 en 84). De voorraad bedraagt op 31 december 
77 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 zes jaar 576 aanvragen in behandeling genomen. 
Eind december 2018 zijn hiervan 499 dossiers afgewikkeld. 
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Het IAS adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het toekennen van een  
tegemoetkoming van € 20.730 (2019) voor asbestslachtoffers met de ziekte asbestose  
op grond van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS) of voor zelf-
standigen op grond van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde 
slachtoffers 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. De Sectie Asbestgerelateerde Aandoeningen (SAGA) van de  
Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) doet  
hiervoor de medische beoordeling. 

In 2019 verstrekt het IAS 87 adviezen aan de SVB inzake  een tegemoetkoming via de  
Regeling TAS of TNS. Het percentage aanvragen met een positief advies is relatief groter 
dan vorig jaar (59% in vergelijking tot 48%). Dit komt mogelijk door in het afgelopen jaar 
doorgevoerde verbeteringen in de voorlichting. Het advies is voor 36 aanvragen negatief 
(41% van het totaal). De redenen voor een negatief advies zijn in de cirkel rechtsboven 
weergegeven. Bij 31 mensen kon niet worden vastgesteld dat er sprake was van asbestose. 

In de afgelopen zes jaar heeft het IAS de SVB 550 adviezen verstrekt in het kader van  
een tegemoetkoming via de Regeling TAS of TNS. Voor 218 aanvragen resulteert dit  
advies in toekenning van de tegemoetkoming. Het verloop van het aantal toegekende 
tegemoetkomingen sinds de openstelling van de regeling voor asbestose in april 2014  
is weergegeven in de grafiek hiernaast. 
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Voor de groep werknemers bemiddelt het IAS met de (ex-) werkgevers over het betalen 
van een schadevergoeding van respectievelijk € 24.012,-, € 43.142,- of € 62.271,- (2019),  
afhankelijk van de ernst van het longfunctieverlies. 

In 2019 komen in beginsel 82 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 2019 32 bemiddelingen plaats. Dit resulteert 
voor 12 bemiddelingen (38% van het aantal bemiddelingen) in een schadevergoeding 
voor het slachtoffer.

Sinds de invoering van de regeling voor asbestose op 1 april 2014 is in totaal aan 73  
asbestslachtoffers een schadevergoeding betaald. Het aantal geslaagde bemiddelingen  
is in 2019 iets lager dan in 2018 (zie grafiek hiernaast).

 

Resultaat bemiddelingen in 2019

Resultaat Aantal Totaal Belangrijkste reden afwijzing
Groep niet bemiddelbaar 50
Geen vergoeding 34 Geen asbestose 
TAS-tegemoetkoming 16 Werkgever onvindbaar, failliet
Bemiddelbare groep 32

Geen schadevergoeding 20
Geen overeenstemming over  
stelplicht, bewijslast en verjaring 

Schadevergoeding 12
Totaal 82
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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 109 (TNS in 2019) en 244 (TNS in 2018).

Hiernaast 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 266 (in 2019).

 
 

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 2019, waarbij 
voor het derde jaar ook aanvragers voor de asbestoseregeling zijn benaderd. 

Aanvragers ontvangen kort nadat hun dossier is afgerond een lijst met vragen over  
o.a. tijdige doorverwijzing door de behandelend specialist, 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 
2019 verstuurde vragenlijsten is 59% aan het IAS ingevuld teruggezonden. De 331  
terugontvangen lijsten leveren de tabel hiernaast op. 

De antwoorden van aanvragers voor de regeling maligne mesothelioom en voor asbestose 
zijn weergegeven. Vermeld is het percentage mensen dat binnen drie antwoordcategorieën, 
het antwoord ‘goed’ heeft gegeven. Te zien valt dat de scores voor asbestose lager zijn. 

Dat heeft onder meer te maken met de medische beoordeling van dit ziektebeeld, die 
meer tijd in beslag neemt. 

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 longartsenvereniging NVALT.  
De betrokken onderzoekers stellen het bijzonder op prijs deze financiële steun te ontvangen 
in de strijd tegen mesothelioom en asbestose. In 2019 ontving het IAS 7 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? 94% 82%

Heeft het IAS voldoende telefonische uitleg gegeven bij het invullen van het aanvraagpakket? 96% 95%

Waren de vragen tijdens het gesprek over het arbeidsverleden voldoende duidelijk? 97% 93%

Was het door het IAS opgestelde rapport in overeenstemming met wat in het gesprek over het arbeidsverleden is verteld? 85% 72%

Is er gedurende de behandeling van het dossier voldoende informatie verstrekt over de voortgang? 91% 75%

Bent u tevreden over de snelheid waarmee de medewerkers van het IAS het dossier hebben behandeld? 94% 82%

Beschikten de medewerkers van het IAS over voldoende deskundigheid bij de behandeling van het dossier? 97% 90%

Antwoorden belevingsonderzoek 2019
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I n t e r v i e w

‘Opeens kwam er bescherming, terwijl het werk nog hetzelfde was’ 

‘In mijn leven ben ik veel met asbest in aanraking geweest. Ik was fitter van gasleidingen bij  
allerlei soorten van bouwprojecten, van nieuwbouw tot renovatie. Dat was van 1967 tot onge-
veer 1995 en een groot deel van die tijd heb ik zonder enige persoonlijke bescherming gewerkt. 
Onderdeel van mijn werk was om met een slijptol gaten te boren in asbesthoudende pijpen, ik 
weet nog dat ik dan altijd onder het asbeststof zat. Op een gegeven moment kwamen er allerlei 
beschermende maatregelen, terwijl het werk hetzelfde was gebleven. Opeens werden straten 
afgezet, moest je beschermende kleren dragen en in een douchecabine na het werk. Dat was 
voor mijn gevoel heel vreemd, want blijkbaar had ik al die jaren daarvoor werk gedaan dat  
niet goed voor me was. Verder dacht ik er op dat moment niet teveel over na. 

Maar toen ik in juni 2018 te horen kreeg dat ik asbestose had, was het dus niet zo moeilijk te  
bedenken hoe dat kwam. Ik werd er overigens niet door ‘overdonderd’, ik had meer iets van ‘dat 
kan er ook nog wel bij’. Want ik had al veel lichamelijk leed achter de rug, zoals een hartinfarct 
en een gescheurde aorta. Bij het laatste was ik al bijna dood verklaard. En een aantal jaren  
geleden kreeg ik een beroerte. Daardoor praat ik nu moeilijk en vergeet ik soms woorden of 
haal ik ze door elkaar. 

Ondanks de asbestose ben ik niet heel benauwd, de medicijnen helpen goed. Wel ben ik vaak 
snel moe. Ik was vroeger altijd wel met iets bezig, met klussen of in de tuin werken. Als hobby 
maakte ik ook schilderijen, maar daarvoor moet ik naar de vliering en mijn kinderen willen  
liever niet dat ik nog naar boven klauter. Ik moet het dus wat rustiger aan doen. Verder kom  
ik de dag wel door. Ik lees de krant en kijk veel voetbal, er zijn altijd wel mooie wedstrijden om 
naar te kijken. 

Van het IAS hoorde ik pas in het ziekenhuis. Daarna heeft mijn schoondochter alles geregeld, 
daar heb ik verder geen omkijken meer naar gehad. Een van de werkgevers van vroeger heeft 
aansprakelijkheid erkend en daardoor heb ik schadevergoeding gekregen. Dat kwam goed uit. 
Wat mijn leven nog waardevol maakt, zijn mijn kinderen en kleinkinderen. Ze zijn mijn lust en 
mijn leven, we hebben een heel mooie familieband. Door die schadevergoeding heb ik ze  
allemaal iets kunnen geven, een mooie bestemming voor een deel van het geld.’

A L B E R T  VA N  D E  L A A R  ( 1945 )
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
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Vanaf de ijs- en skeelerbaan Weteringpark in Leiderdorp is op zondag 8 september  
voor de tiende en laatste keer Christa’s Ride verreden. Paco Busteros heeft de toertocht 
een decennium lang georganiseerd ter nagedachtenis aan zijn vrouw Christa. Met het 
evenement is jaarlijks geld ingezameld voor onderzoek naar mesothelioom.

Christa’s Ride is het bewijs dat uit een ontstellend treurig verlies ook iets heel moois kan 
ontstaan. Kort voordat Christa Mensert-Busteros aan mesothelioom overleed, vroeg zij 
aan haar man Paco Busteros om geen geld uit te geven aan bloemen bij haar uitvaart. 
Hiervoor in de plaats wilde zij een donatie doen aan het IAS. Dat inspireerde Busteros tot 
een jaarlijks terugkerend evenement om de herinnering aan zijn vrouw levend te houden. 
Het werd de Christa Mensert Memorial Ride, door de deelnemers liefkozend omgedoopt 

tot Christa’s Ride. De tocht van 25 of 75 kilometer gaat dwars door het Groene Hart; een 
garantie voor rust, ruimte en natuur. 

“Prachtig initiatief”
Voor de laatste Christa’s Ride op zondag 8 september is speciaal een appèl gedaan op  
alle oud-deelnemers. Bob Smolders en Dorothea van Dijk doen al voor de vijfde keer mee. 
“Christa’s Ride is een prachtig initiatief”, zegt Smolders. “We komen voor het fietsen, dat 
zeg ik heel eerlijk. Maar het is ook mooi dat er een goed doel mee is gediend.” Van Dijk 
vindt de tocht net even anders dan alle andere. “Er zijn onderweg geen stoplichten, dat 
 is heel bijzonder. En de sfeer is altijd heel ontspannen.”

Als de twee zich net als de rest van de deelnemers met een paar rondjes hebben warm 
gefietst, geeft Laila Driessen, de burgemeester van Leiderdorp, het startschot voor de  
lange tocht. Pakweg honderdvijftig stoere mannen en vrouwen zoeven op hun racefietsen 
langs een zwaaiende Busteros. Uit het peloton klinkt meer dan eens ‘bedankt Paco!’ en  
‘tot ziens Paco!’. Even later begint de korte tocht. Hier vooral gewone fietsen en sporadisch 
een ligfiets. Ook uit deze groep wordt enthousiast geroepen en gezwaaid.

Busteros heeft in de afgelopen tien jaar veel vrienden gemaakt. Hij stopt met het evenement 
omdat hij meer tijd aan zijn gezin en zijn werk wil besteden. Daarmee eindigt Christa’s  
Ride op een hoogtepunt. “We zijn begonnen op een bescheiden plek hier even verderop, 
samen met een paar vrienden en collega’s. Vanaf die tijd is de tocht uitgegroeid tot een 
volwassen evenement. Het aantal deelnemers is elk jaar gegroeid. Hierdoor hebben we 
een steeds grotere cheque aan het IAS kunnen overhandigen. Daar ben ik ontzettend 
trots op.”

E E R B E TO O N  A A N  A L L E  A S B E S T S L AC H TO F F E R S
L a a t s t e  C h r i s t a’s  R i d e

Rob van der Heijden  
(rechts) van het IAS  

ontvangt de cheque met het 
in 2018 ingezamelde bedrag 

uit handen van Paco  
Busteros.
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Als alle deelnemers vertrokken zijn en voor de kleintjes de Dikkebandenrace begint, uit 
Christa’s vader John Mensert zijn waardering voor zijn ex-schoonzoon. “Het is begrijpelijk 
dat het ophoudt. Het is toch een hele organisatie. Maar ik vind het een mooie prestatie 
van Paco.” John en zijn vrouw Riek deden vier keer aan de tocht mee. Maar gelet op de 
hoge leeftijd die zij inmiddels hebben bereikt, gaat dat niet meer. Onlangs vierden zij hun 
zestigjarig huwelijksfeest. “Daar hebben we nog eens 380 euro ingezameld. Op het eind 
van de avond hebben wij zelf nog een flink bedrag in de pot gedaan.”

Onderzoek
Het ingezamelde geld zal worden opgeteld bij de opbrengst van vandaag. Mensert ver-
wacht meer dan 2800 euro, het bedrag dat vorig jaar is ingezameld en vlak voor de start 
symbolisch is overhandigd aan IAS-bestuursvoorzitter Rob van der Heijden. Net als in de 
andere jaren zal het geld worden gebruikt voor onderzoek naar mesothelioom door het 
Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam.

Bij Van der Heijden overheerst vooral dankbaarheid. Volgens hem is het evenement een 
passend eerbetoon aan alle asbestslachtoffers. “Het is jammer dat het de laatste keer is, 
we zullen het gaan missen. Het zou ook jammer zijn als er niets voor in de plaats komt. 
Want het is belangrijk dat er activiteiten blijven plaatsvinden die het werk van onderzoekers 
en poliklinische behandelingen mogelijk maken.”Kijkend naar de enthousiast fietsende 
kinderen, zegt Van der Heijden: “Je hoopt dat als zij groot zijn, de asbestziekten mesothelioom 
en asbestose onder controle zijn. We hebben nog geen enkele indicatie dat het snel minder 
wordt. We zullen dus de komende jaren maximaal blijven bijdragen aan het verlichten 
van het leed.”

Regeling TNS
Het noodlot dat Christa Mensert-Busteros trof, geeft aan dat niet alleen mensen ziek worden 
die beroepsmatig met asbest in aanraking zijn geweest. Christa was peuterleidster. Na 
een aantal ziekenhuisbezoeken in 2006 vanwege een ingeklapte long werd bij haar de 
ziekte longvlieskanker (mesothelioom) geconstateerd. Na bemiddeling door het IAS kreeg 
zij op grond van de Regeling TNS een tegemoetkoming. Mensert-Busteros gebruikte het 
geld voor een alternatieve behandeling in Duitsland, die niet door haar zorgverzekeraar 
werd vergoed.

Zonder de tegemoetkoming was die behandeling er volgens Busteros nooit gekomen. 
“Als we niet de hulp van het IAS hadden gekregen, was het heel moeilijk geweest om  
de behandeling te betalen. Bij de diagnose kreeg Christa een levensverwachting van zes 
maanden. Maar ze heeft nog drie jaar geleefd, met een bijzonder goede kwaliteit. Daar 
ben ik heel dankbaar voor. Het IAS is altijd vriendelijk en behulpzaam geweest. Die aandacht 
is precies wat asbestslachtoffers nodig hebben, ook voor hun partner. Pas dan hebben ze 
echt steun aan je.”

L a a t s t e  C h r i s t a’s  R i d e

Bob Smolders en  
Dorothea van Dijk doen al 

voor de vijfde keer aan 
Christa’s Ride mee
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Voorlichting vindt in 2019 op verschillende manieren plaats. Belangrijk is de website die 
met grote regelmaat wordt geactualiseerd. De startpagina van www.ias.nl is in 2019 meer 
dan 35.000 keer bezocht. Verder werden vijf editorials en 175 nieuwsberichten op het  
gebied van asbest en gezondheid geplaatst. Deze editorials en berichten zijn verwerkt in 
vijf digitale nieuwsbrieven die aan bijna 600 abonnees zijn verstuurd.

Begin 2019 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 2018 in digitale vorm. 

Door het jaar heen levert het IAS diverse malen bijdragen  aan initiatieven van andere  
instanties zoals presentaties voor de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN),  
de Inspectie SZW, de Nederlandse Associatie van Risk & Insurance Managers (NARIM),  
en een gastcollege voor rechtenstudenten van de Erasmus Universiteit. 

Het IAS komt in 2019 diverse malen in verschillende media naar voren. Op de volgende 
pagina vindt u onder de titel ‘IAS in de Media’ voorbeelden van deze publicaties. 

V O O R L I C H T I N G
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Tienduizendste aanmelding bij het IAS stemt tot nadenken – en niet vergeten
Toen op 9 april de tienduizendste aanvraag bij het IAS werd ingeschreven, gaf dat een 
moment van stilte. Tienduizend mensen, dat zijn vaak tienduizend gezinnen, tienduizend 
kleine drama’s. Het is ook het gevolg van een gebrek aan preventie en van het in de wind 
slaan van wetenschappelijk onderzoek naar de schadelijke gevolgen van asbest. Verschil-
lende media gaven aandacht aan deze treurige mijlpaal, oa: VVP online.nl; Verbond van 
Verzekeraars; riskenbusiness.nl; IAS editorial

Huisgenoten met mesothelioom 
Voor RTL Nieuws was de 10.000ste aanmelding bij het IAS aanleiding om aandacht te  
geven aan een bijzondere groep, de huisgenoten met mesothelioom. Het IAS bemiddelt 
jaarlijks 10 tot 20 huisgenoten die ziek zijn geworden doordat hun partner of een  
ander familielid met asbest werkte en de stof in  de werkkleding mee naar huis nam.  
Bron: rtl nieuws, 14 april 2019

Ook bij incidentele asbestblootstelling is bescherming nodig
We hoeven niet te wanhopen na een korte incidentele asbestblootstelling. Maar er is  
wel alle aanleiding om het zekere voor het onzekere te nemen. Ook bij incidentele bloot-
stelling aan asbest moeten uit voorzorg veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. 
Aldus Jan Warning, directeur IAS in mei in zijn blog op bouwkennisblog.nl

I A S  I N  D E  M E D I A
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Uitwisseling met Japan en België 
Vrijdag 8 februari waren vertegenwoordigers van ERCA op bezoek bij het IAS. ERCA is  
het Japanse Instituut dat zorgt voor compensatie van asbestslachtoffers in dat land. Sinds 
2005 is asbest in Japan in alle toepassingen verboden. In 2017 overleden 1.555 Japanners 
ten gevolge van de ziekte mesothelioom (1284 mannen en 271 vrouwen). Woensdag  
18 september waren de medewerkers van het IAS op bezoek bij Fedris in Brussel.  
Fedris is de afkorting van Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Het agentschap  
zorgt voor compensatie van asbestslachtoffers in België. In 2018 heeft het agentschap 
aan 202 asbestslachtoffers een vergoeding toegekend. 

Deskundigenpanel verjaring van start
Op dinsdag 22 januari is het deskundigenpanel verjaring van het Instituut Asbestslacht-
offers (IAS) voor het eerst bijeengekomen. Het eerste advies van het Deskundigenpanel 
Verjaring staat op de website van het IAS. Het panel komt in haar eerste zaak tot oordeel 

dat het beroep op verjaring van het installatiebedrijf naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar is. Het slachtoffer heeft recht op schadevergoeding. 

Machiel van der Woude Stipendium voor onderzoek naar asbestose 
Een voorstel voor onderzoek naar de epidemiologie van asbestose heeft dit jaar het 
 Machiel van der Woude stipendium ontvangen. Het voorstel is afkomstig van het Antoni 
van Leeuwhoekziekenhuis. De onderzoekster hoopt dat het onderzoek gaat leiden tot 
een voorspelling van het aantal nieuwe gevallen van asbestose in Nederland. 

K E N N I S O N T W I K K E L I N G
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Dianne de Gooijer
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I n t e r v i e w

‘Met af-en-toe een zakje nieuw bloed nog een tijd verder leven’

‘Van 1961 tot ongeveer 1991 ben ik blootgesteld aan asbest bij mijn werkgever, het toenmalige 
Gemeentelijk Energiebedrijf  (GEB) in Amsterdam. Mijn werkzaamheden bestonden uit het  
controleren en repareren van generatoren en transformatoren voor hoogspanning, die werden 
aangedreven door stoomturbines. In de ruimte waar die turbines stonden werd voor isolatie 
veel asbest gebruikt. Dat was spuitasbest en ik was vaak in de buurt als dat werd aangebracht. 
De mensen die dat werk deden hadden wel beschermende kleding, die erom heen stonden niet. 
Achteraf klinkt dat misschien wat vreemd, maar toen was dat normaal. Over de gevaren van 
asbest was weinig bekend en je stond er dus ook niet zo bij stil.

Vorig jaar voelde ik me in het voorjaar al een tijdje niet goed, ik was benauwd en snel moe. Er 
bleek vocht achter een van mijn longen te zitten. Dat is afgetapt en uit verder onderzoek bleek 
dat ik mesothelioom had. Toen ze mij vertelden dat dit alleen door inademing van asbestvezels 
kon zijn gekomen, was het voor mij al snel duidelijk hoe het zat. Dat moest dus met die werk-
omgeving van vroeger te maken hebben. In het ziekenhuis werd verteld over de bemiddelings- 
procedure bij het IAS. Een paar maanden later heeft mijn werkgever aansprakelijkheid erkend, 
ook al omdat er een paar oud-collega’s konden getuigen.

Ik heb dus schadevergoeding gekregen. In het begin denk je wel eens ‘wat moet ik met dat geld’, 
maar het blijkt nu toch wel goed van pas te komen. Ik heb geen energie meer om de tuin te 
doen, dus we kunnen er de tuinman van betalen. En als straks allerlei voorzieningen aan het 
huis nodig zijn, is geld geen probleem.

Toen ik hoorde dat ik asbestkanker had, gaf ik mezelf niet veel meer dan een jaar. Maar die tijd 
is bijna om en ik ben er nog steeds. En ondanks dat ik geen chemotherapie of bestraling heb 
gehad, is de tumor niet gegroeid. Over het algemeen voel ik me redelijk goed en heb ik gelukkig 

geen pijn. Een paar keer ging het wat minder met me, het bleek dat mijn bloedwaarden niet 
goed waren. Ik heb toen nieuw bloed gekregen, waar ik gelijk enorm van opknapte. Zo hoop  
ik met af-en-toe een nieuw zakje bloed, nog een tijd verder te leven. 

We blijven dus vooruit kijken. Over een paar maanden gaan we met de familie weer naar ons 
geliefde vakantie-eiland Terschelling, het is heerlijk dat we dat nog kunnen doen.’

H E R M A N  LO H M E I J E R  ( 1935 )
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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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
Mr. A. Wolfsen, voorzitter 
Mr. N. van der Knaap (Verbond van Verzekeraars)
A.C. Klapwijk, MSc (VCP)
Mr. W.M.J.M. van Mierlo (VNO-NCW en MKB-Nederland)
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
N.  Akyüz, dossierverantwoordelijke
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
C. van der Schee, assistent-dossierverantwoordelijke
M.D. Schild, dossierverantwoordelijke
M.J. Stouthart, huisbezoek
Mr. H.R.F. Truijman, dossierverantwoordelijke
D.M. Valstar, dossierverantwoordelijke
B. Versluis, assistent dossierverantwoordelijke
N. Vlendré, assistent-dossierverantwoordelijke
Mr. J. Wong Fong Sang, dossierverantwoordelijke
Mr. R.N. Zandbergen, dossierverantwoordelijke 
 
* De medewerkers van BSA Schaderegeling BV, die in 2019 deel uit maakten van de uitvoeringsunit van het IAS
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‘Het contact met slachtoffers heeft diepe indruk op me gemaakt’

‘Het is alweer 16 jaar geleden dat ik bij het IAS ben begonnen. Het instituut bestond toen pas  
4 jaar. Dit jaar ga ik met pensioen, in het jaar dat het IAS dus 20 jaar bestaat. De organisatie 
van het lustrumcongres wordt een van mijn laatste klussen. Toen ik hier kwam werken, was de 
organisatie van het eerste lustrumcongres meteen ook zo´n beetje mijn eerste taak, dus je kunt 
zeggen dat de cirkel rond is. Voor mijn gevoel is de tijd werkelijk omgevlogen. 

Hoewel ik in het begin nog niet veel wist van de asbestproblematiek, werd het me al snel duidelijk 
hoe belangrijk het IAS was voor de asbestslachtoffers. Ik wilde daar graag een steentje aan  
bijdragen. En na al die jaren is het belang van het instituut nog steeds groot. Want er zijn door 
blootstelling aan asbest in het verleden nog elk jaar veel slachtoffers met een asbestziekte die 
bij het IAS aankloppen. 

Als bureausecretaris heb je met allerlei zaken te maken op organisatorisch-, administratief- en 
financieel gebied. En je hebt met heel veel mensen en instellingen contact. Ik denk dan in het 
bijzonder aan de communicatie met medisch specialisten en vooral ook de longartsen, die een 
belangrijke schakelfunctie vervullen. De goede samenwerking met de longartsenvereniging 
(NVALT) mag hierbij niet onvermeld blijven. En uiteraard noem ik de asbestslachtoffers, om  
wie het uiteindelijk allemaal draait. Want die krijg  je -als eerstelijns voorlichter van het IAS-  
geregeld als eerste aan de lijn. 

Het contact met slachtoffers heeft vanaf het begin diepe indruk op mij gemaakt. Want je krijgt 
zoveel indrukwekkende- en ook verdrietige dingen te horen, mensen willen toch hun verhaal 
aan je kwijt. Gemakkelijk was dat vaak niet. En het klinkt misschien gek, maar humor heeft  
soms enorm geholpen om het hier vol te kunnen houden.

Al heb je dan veel met dood en ellende te maken, ik ben altijd met plezier naar mijn werk gegaan. 
En het is ook niet allemaal kommer en kwel. Want aan de andere kant is er de waardering van de 
slachtoffers en nabestaanden, omdat het IAS nog zoveel voor ze heeft kunnen doen. De mensen 
zijn vaak dankbaar voor de financiële tegemoetkoming of schadevergoeding die ze hebben  
gekregen, al weegt dat natuurlijk niet op tegen het leed dat ze is aangedaan. Dat men tevreden 
is over het IAS blijkt ook wel uit de donaties, die het instituut elk jaar ontvangt. Die waardering 
voor ons werk heb ik altijd als zeer waardevol ervaren.’ 

N E L L I E  M A R T E N S  ( 1953 ) 
I n t e r v i e w

B U R E AU S E C R E TA R I S  VA N  H E T  I A S
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This report for 2019 gives a brief account of the 20th operational year of the Dutch Institute 
for Asbestos Victims (IAS). The IAS advises the Social Insurance Bank (SVB) on entitlement 
to an allowance of € 20.730 (2019) for asbestos victims suffering from mesothelioma or 
asbestosis. The IAS also mediates between current and former employers and employees 
about the payment of compensation. In 2019, the standard compensation for mesothelioma 
was € 65.554. For asbestosis, it was € 24.012,-, € 43.142,- or € 62.271,- (2019) 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 2019, 542 patients diagnosed with malignant mesothelioma contacted the IAS, and case 
files were built for these patients. In 2019, 566 claims were settled, which was less than in 
2018. Since 2008, the IAS has handled between 500 and 600 claims for mesothelioma 
every year. In 2019, 344 assessment decisions under the TAS scheme and 161 assessment 
decisions under the TNS scheme were sent to the SVB. Of these, nearly 9 out of 10 recom-
mended the award of compensation.
Mediation cases for 249 employees which were completed in 2019 resulted in 116 (47%) 
claimants receiving full compensation. 

Results of advice and mediation on asbestosis
In 2019, 89 patients diagnosed with asbestosis contacted the IAS, and case files were built 
for these patients. In 2019, 78 claims were settled. Since the introduction of the asbestosis 
scheme in 2014, the IAS has taken on 576 claims, and succeeded in settling 499 of them.  
In 2019, 87 assessment decisions under the TAS and TNS schemes were sent to the SVB. Of 
these, 51 recommended the award of compensation. 36 claims were rejected (in 31 of these 
cases, asbestosis could not be diagnosed). Since the introduction of the TAS and TNS schemes 

in april 2014, 218 assessment decisions recommended the award of compensation.
Mediation cases for 32 employees which were completed in 2019 resulted in 12 claimants 
receiving full compensation. Since the introduction of the asbestosis scheme in April 2014, 
mediation cases for employees or housemates have resulted in 73 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 the claims under the provisional payment scheme is usually 
between 50 and 60 days. In 2019 86% of the allowances for mesothelioma victims were 
paid while the patients were still alive. With respect to mediation since 2015, the processing 
times for the different activities related to mesothelioma have been average between  
173 days (in 2018) and 232 days (in 2015).

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. 
Since 2014 the average processing time for claims under the provisional payment scheme 
has been between 109 days (in 2019) en 244 days (n 2018). With respect to mediation  
since 2014, the processing times for the different activities related to asbestosis have  
been average between 139 days (in 2014) and 266 days (in 2019).
Since the introduction of the asbestosis scheme in 2014, the processing time for claims 
for advance payments have been longer than for mesothelioma.The reason for this is that 
investigations into entitlement to advance payments in the case of asbestosis are more 
comprehensive, and therefore more time-consuming, 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/TNSgerechtigden 2000 t/m 2019: aantal mesothelioom/asbestose

slachtoffers per 100.000 inwoners op 31 december 2019. Bron: Sociale 

Verzekeringsbank, R. Berkhout, januari 2020 



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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