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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,
asbestose of CSE (Schildersziekte). 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: https://asbestslachtoffers.nl/
Colofon
Uitgave van Instituut Asbestslachtoffers
IAS publicatie 2022/1
Redactie
Simone Aarendonk
Dennis Derksen
Jan Warning
Foto’s Voorkant:
1. Vrouwelijke arbeiders naaien en knopen asbestmatrassen dicht (gebruikt voor het
bekleden van boilers in slagschepen). In Turner Bros., Asbestos Factory, Trafford Park,
Manchester, september 1918. (iwm.org.uk/collections/item/object/205288672)
2. Brandweer in actie 2020 Lelystad (Damian Ruitenga/pexels.com).
Meer informatie op pag. 22.
Foto’s Interviews: Wilco van Dijen Fotografie
Druk en vormgeving
Quantes
April 2022

2

K E R N C I J F E R S C S E / O P S 18
Afwik k eling aanvragen 18
R egeling CSE 19
B emiddeling 19

KERNCIJFERS
A S B E S TO S E 12
Afwik k eling aanvragen 12
R egeling TAS en TNS 13
B emiddelingen 14
Snelheid dossier behandeling 15

K L A N T T E V R E D E NH E I D
V O O R WOORD 4

M esothelioom en Asbestose 16
CSE/OPS 20

KERNCIJFERS
M E S OT H E L I O O M 6
Afwik k eling aanvragen 6
R egelingen TAS en TNS 7
B emiddelingen 8
Snelheid dossier behandeling 9

INTERVIEWS
M iek e Peijters-D e villiers 5
J ohn J eur issen 11
Frans van R ooijen 17
J an Stroo 21
J acoba G eer ts 23
K ar ianne van der Stadt 25

KENNI S O NT W IKKEL I N G 22
H istor ische blootstelling aan asbest
bij de brandweer
H istor ische blootstelling aan asbest
van de k raanmachinist
Vrouwen en mesothelioom
Haalbaar heidsstudie database
oude ver zek er ingspolissen

BESTUUR
E N O R G A N I S AT I E /
P E R S O N A L I A 24
VOORLICHTING
Asb est slach tof fers 10

SUMMARY 26

CSE /OPS 20

3

P L AT T E G R O N D
NEDERLAND
TA S / T N S GERECHTIGDEN 27

VOORWOORD
Sinds 2020 voert het IAS ook de regeling voor slachtoffers met de schildersziekte uit.
Vorig jaar ontvingen 62 slachtoffers een tegemoetkoming van de overheid. Tevens is het
IAS nauw betrokken bij de voorbereiding van de nieuwe tegemoetkomingsregeling voor
beroepsziekten als gevolg van gevaarlijke stoffen. Deze regeling is beoogd om in 2022 in
werking te treden.

‘We zijn zeer tevreden over het IAS. Vooral dat het team met mededogen meteen op
actie overging en vakbekwaam was. Dankbaar zijn we dat onze vader nog enigszins
heeft kunnen genieten van zijn gezin! Bijvoorbeeld door zorgeloos (financieel) op een
familiediner te kunnen trakteren.’
Bij sluiting van het dossier ontvangt elke aanvrager bij het Instituut Asbestslachtoffers
(IAS) een evaluatieformulier. Bovenstaand citaat is hiervan afkomstig. Het blijkt dat
dienstverlening van het IAS geen ‘gewone’ dienstverlening is, maar een rol speelt bij
zeer ingrijpende gebeurtenissen in het leven van mensen.

De verjaring blijft een belangrijke horde in het beslechten van de juridische lijdensweg
van asbestslachtoffers. De verjaringstermijn voor asbestschade bedraagt dertig jaar. Dat
betekent dat binnenkort alle asbestslachtoffers die werden blootgesteld voor 1993, toen
het asbestverbod van kracht werd, worden geconfronteerd met de verjaring. De Raad
van Toezicht en Advies van het IAS heeft een brief gestuurd aan de minister van Justitie
en Veiligheid waarin werd aangedrongen op een oplossing.

Het IAS is opgericht om de juridische lijdensweg van asbestslachtoffers te bekorten. Het
IAS geeft een advies aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor een tegemoetkoming
van de overheid en bemiddelt met werkgevers of verzekeraars over een schadevergoeding.
Wanneer een beroep wordt gedaan op het IAS, is dus altijd sprake van een zeer
ernstige medische problematiek en een buitengewone juridische complexiteit.

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.’

Voor u ligt het jaarverslag van 2021. Een jaar dat opnieuw werd getekend door de gevolgen
van de coronacrisis. De zorg was overbelast. Asbestziekten werden onvoldoende opgemerkt
en slachtoffers werden met minder nadruk gewezen op de mogelijkheden van het IAS. Ten
opzichte van 2020 is er wel sprake van enig herstel. In 2021 hebben 603 asbestslachtoffers
een aanvraag ingediend tegenover 546 vorig jaar, terwijl gemiddeld zich jaarlijks 623
slachtoffers aanmelden.

M.R. van der Heijden, voorzitter
J.M. Warning, directeur

In 2021 hebben 453 slachtoffers een tegemoetkoming ontvangen van de overheid en
104 slachtoffers ontvingen een schadevergoeding van de (vroegere) werkgever of diens
verzekeraar. Omdat er minder aanmeldingen waren, zijn deze aantallen lager dan voorgaande jaren. Het percentage geslaagde bemiddelingen met de werkgever is echter
iets hoger dan in 2019 en 2020.

J.M. Warning,
directeur
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Inter view

MIEKE PEIJTERS-DEVILLIERS (75)
A S B E S T S L A C H TO F F E R M E T M E S OT H E L I O O M

‘Wie moet je aanspreken als het bedrijf niet meer bestaat?’

Afrikaans voor hometrainer. Haar droomwens is om nog eens terug te gaan naar het huis waar
ze haar kinderen heeft grootgebracht. Haar zoon woont er nu. ‘Zwemmen kan ik niet meer.
Maar ik zou zo graag nog eens langs de rand van het zwembad willen zitten. Ik ben blij met de
rust van Scharwoude en de verzorging die ik hier krijg, maar ik mis de temperatuur, de prachtige natuur en natuurlijk mijn andere kinderen die er nog altijd wonen. Helaas geeft de longarts
geen toestemming om te vliegen, want mijn longen kunnen de cabinedruk niet aan. Maar ik
blijf stiekem toch hopen.’

Voor sommige asbestslachtoffers zal het altijd wel een raadsel blijven waar en wanneer de
blootstelling precies heeft plaatsgevonden. Mieke Peijters-Devilliers is één van die slachtoffers.
Op het aanvraagformulier schrijft ze in oktober 2021 dat ze aan asbest is blootgesteld. Maar
hoe? Dat weet ze niet.
De geboren Amsterdamse woonde het grootste deel van haar leven in Zuid-Afrika. Vlak na de
oorlog vertrok ze met haar ouders naar Pretoria. Ze werkte vrijwel haar gehele loopbaan als
calculator en haar man was architect. ‘Maar zowel mijn man als ik kwamen eigenlijk nooit op
de bouw. Het kantoor waar ik zat, was een oud huis ver weg van het bedrijf. Buiten het kantoorpersoneel kwam daar verder niemand.’

Binnenkort wordt er weer vocht uit haar longen gehaald, maar verdere behandelingen zijn er
niet. ‘Het is wat het is’, zegt ze nuchter. ‘De euthanasie is geregeld voor het moment dat de pijn
ondraaglijk wordt, of ik voor mijn verzorging te veel afhankelijk wordt van mijn dochter. Je
moet op de één of andere dag dood gaan, niet dan? In Zuid-Afrika hebben ze daar een gezegde
voor: je bent één dood schuldig. En zo is het.’

Na het overlijden van haar man besloot ze terug te gaan naar Nederland. Nu woont ze alweer
twaalf jaar in het West-Friese dorp Scharwoude, waar dochter Riki al eerder neerstreek.
Peijters-Devilliers had haar leven goed op de rit, totdat ze vorig jaar regelmatig benauwd werd.
Ook verloor ze veel gewicht. ‘Toen de longarts belde met de mededeling dat ik mij moest voorbereiden op slecht nieuws, dacht ik meteen aan longkanker. Ik rook namelijk al heel lang. Maar
het was mesothelioom. ‘Huh?’, dacht ik alleen maar. Ik was stomverbaasd dat het asbest was.’
Tijdens een drainage van haar longen wees de arts haar op de regeling TNS. Na een kort traject
werd de tegemoetkoming toegekend. ‘Daar ben ik heel dankbaar voor, wetende dat zoiets in
Zuid-Afrika alleen mogelijk was geweest met een lange en kostbare procedure. Bovendien bestaat het bouwbedrijf niet meer, dus wie moet je aanspreken?’
Voor Peijters-Devilliers, die maar een klein inkomen heeft, is de tegemoetkoming zeer welkom.
Ze kocht een rolstoel en een rollator. In haar woonkamer staat ook een gloednieuwe ‘oefenfiets’,
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AFWIKKELING AANVRAGEN
Instroom en uitstroom per maand 2021

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over
het recht op een tegemoetkoming van € 21.847,- (2021) voor asbestslachtoffers met de
ziekte mesothelioom, asbestose EN CSE (Schildersziekte). Daarnaast bemiddelt het IAS
tussen (ex-)werkgevers en (ex-) werknemers over het betalen van een schadevergoeding.
Het standaardbedrag van de schadevergoeding is € 67.069,- in 2021.
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Zodra iemand te horen krijgt dat 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.
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In 2021 neemt het IAS 529 aanvragen in behandeling en 410 aanvragen worden afgewikkeld voor tegemoetkoming en schadevergoeding (zie grafiek rechtsboven). In 2020 was
de instroom lager (482) en de uitstroom hoger (478).
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De grafiek rechtsonder toont het verloop van de instroom sinds de start van het IAS in
2000. In totaal zijn in de afgelopen 21 jaar 10.708 aanvragen in behandeling genomen.
Eind december 2019 zijn hiervan 10.129 dossiers afgewikkeld. De voorraad bedraagt op
dat moment 389 dossiers.
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Het verloop van de instroom in de tijd kenmerkt zich door een piek bij de openstelling
van de regeling TAS in 2000 en in het jaar 2008, als de regeling TNS wordt geïntroduceerd.
Na 2008 ligt de instroom structureel op ongeveer 500 aanmeldingen per jaar.
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R E G E L I N G E N TA S E N T N S
Afwijzingsgrond 2021

De Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoffers (TAS) is ingevoerd in 2000.
De tegemoetkoming 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.

Geen mesothelioom
Overig

In 2021 verstrekt het IAS 345 adviezen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het kader
van de Regeling TAS en 102 adviezen in het kader van de Regeling TNS. In meer dan 9 op
de tien gevallen geeft het IAS een positief advies (426). Het advies is voor 21 aanvragen
negatief. Voor 17 aanvragen (81%) is de afwijzingsgrond ‘geen mesothelioom’ (zie figuur
rechtsboven).
Aantal tegemoetkomingen sinds 2003/2007
Sinds de oprichting in 2000 heeft het IAS in totaal 9.142 adviezen aan de SVB verstrekt
inzake een tegemoetkoming. Sinds 2003 wordt de tegemoetkoming als voorschot uitgekeerd. Voor 7.659 mensen resulteerde dit advies in toekenning van de tegemoetkoming
door de SVB. Het verloop van dit jaarlijks aantal tegemoetkomingen is hiernaast in de
grafiek weergegeven.
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BEMIDDELINGEN
Resultaat bemiddelingen werknemers/huisgenoten in 2021
Resultaat
Aantal Totaal Belangrijkste reden afwijzing
Groep niet bemiddelbaar
114
Geen vergoeding
18
Geen mesothelioom
Werkgever bestaat niet meer,
TAS-tegemoetkoming
96
onvindbaar
Bemiddelbare groep
170
TAS-tegemoetkoming maar geen
Geen overeenstemming over
74
schadevergoeding
stelplicht, bewijslast en verjaring
Schadevergoeding
96
Totaal
284

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 2021 komen in beginsel 284 personen in aanmerking voor bemiddeling. Voor 96 personen
was het niet mogelijk was een werkgever te vinden. Voor 18 kon de diagnose mesothelioom
niet worden bevestigd. Feitelijk zijn er in 2021 170 bemiddelingen. Dit resulteert voor 57%
(96) van de bemiddelingen in een schadevergoeding voor het slachtoffer.

Resultaat bemiddelingen werknemers/huisgenoten sinds 2008
Een deel van de asbestslachtoffers overlijdt 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. In 2021 hebben 2 nabestaanden deze schadevergoeding ontvangen.

180

Het aantal geslaagde bemiddelingen (96) is in 2021 lager dan in 2020 (103). Sinds de oprichting van het IAS in 2000 is in totaal aan 3.147 asbestslachtoffers en nabestaanden een
schadevergoeding betaald. De figuur rechtsonder laat het verloop door de jaren heen zien.
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SNELHEID DOSSIERBEHANDELING
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.

Doorlooptijd advies tegemoetkoming

gemiddelde doorlooptijd in dagen

90

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
is in 2021 voor TAS 63 en voor TNS 50. Beide cijfers zijn lager dan in 2020 (respectievelijk
72 en 85). In 2021 is 82,7% van alle tegemoetkomingen aan de asbestslachtoffers bij leven
verstrekt.
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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 was gemiddeld 224 in 2021. Sinds 2014 varieert het aantal dagen tussen 173
(in 2018) en 233 (in 2019).
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VOORLICHTING
IAS webinar 23 juni 2021. Bemiddeling asbestslachtoffers onder de
loep: “verzamelen van bewijs wordt lastiger”
Hoe kan de kans op een succesvolle bemiddeling voor asbestslachtoffers worden vergroot? Die vraag stond centraal tijdens het IAS-webinar ‘Bemiddeling schadevergoeding
asbestslachtoffers’ op woensdag 23 juni vanuit De Balie in Amsterdam. Tijdens het webinar schoven diverse experts aan en werden afgeronde zaken behandeld. Kijkers konden
vragen stellen en hun mening geven. De belangrijkste conclusie: met het verstrijken van
de tijd zal de zoektocht naar het bewijs van de blootstelling steeds lastiger worden.
Lees verder

Voorlichting voor asbestslachtoffers
De IAS- website is in het voorjaar volledig vernieuwd, zowel qua inhoud als qua vorm
geving. Door vereenvoudiging, reductie van informatie en een andere indeling is de site
beter toegankelijk gemaakt. Verder werden aan ca. 600 abonnees vier nieuwsbrieven
verzonden met artikelen, editorials en nieuwsberichten over asbest en gezondheid. Op de
website werden 111 nieuwsberichten geplaatst. De startpagina van www.ias.nl werd in
2021 28.700 keer bezocht. Begin 2021 zijn de twee patiëntenfolders ‘Asbestose en Asbest’
en ‘Mesothelioom en Asbest’ vernieuwd en gedistribueerd naar de longartsen en long
poli’s van alle ziekenhuizen in Nederland. Ook het algemene informatieboekje is geactua
liseerd. Slachtoffers ontvangen sinds afgelopen jaar ter voorbereiding op het huisbezoek
een folder met informatie. Datzelfde geldt voor de werkgevers vóórdat het bemiddelingstraject start. Eind april verscheen het jaarverslag over 2020 in digitale vorm. In het najaar
van 2021 heeft Asbestregister.nl een nieuw jasje gekregen.
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JOHN JEURISSEN
A S B E S T S L A C H TO F F E R M E T M E S OT H E L I O O M
Op 25 juni 2020 kreeg John Jeurissen uit Zwanenburg (NH) van de oncoloog in het Spaarne
Ziekenhuis te horen dat hij mesothelioom had. Vanwege corona stond zijn vrouw bij de
uitgang te wachten. ‘Wat ik zei toen ik buiten kwam? Kom schat, we gaan een visje halen.
Het klinkt misschien gek, maar het nieuws raakt je nog niet. Je denkt alleen maar: hoe ga ik
dit in hemelsnaam vertellen? Pas toen ik ’s avonds met een collega aan de telefoon zat en
mijn vrouw asbest hoorde, viel bij haar het kwartje.’

Wat ik wil doen met het geld? Misschien is er een behandeling die niet helemaal wordt vergoed.
En er staat nog een stukje hypotheek open. Een deel zou ik willen aflossen, want ik wil mijn
vrouw en kinderen goed achterlaten.’

Nieuwe Kuip
Toch is Jeurissen van plan om de komende tijd nog volop van het leven te genieten. Een gezellig
etentje, een midweekje weg. Hij is geen man om stil te zitten. ‘Dagelijks loop ik een rondje door
het dorp. Mijn gewone fiets heb ik ingeruild voor een elektrische, zodat ik voldoende in beweging
blijf. Ik heb altijd een positieve instelling gehad. Als Feyenoord-supporter denk ik: die nieuwe
Kuip hoop ik nog mee te maken. Maar weet je, het is allemaal relatief. Bij ons in de straat
woont een jongetje. Hij moet regelmatig naar het Kankercentrum in Utrecht. Voor elke
behandeling krijgt hij een kraal. Zijn ketting is nu een paar meter lang. Ik wil mijn pensioen
halen, zeventig worden. Hij is zes. Ja jongens, denk ik dan, wat zeur je nu eigenlijk?’

Al in het ziekenhuis kreeg Jeurissen informatie over de tegemoetkoming voor asbestslachtoffers.
Die is hem toegekend, want het lijdt geen twijfel dat de oorzaak ligt in het arbeidsverleden.
‘Voor een inmiddels failliete firma uit Haarlem werkte ik veel in de ketelhuizen van flatgebouwen.
Daar stonden we te snijden in het asbestkoord van de oliebranders. Vanaf 1987 werkte ik op de
nationale luchthaven. Ook daar werkte ik veel met asbest. We verwijderden met een plamuurmes
de vastgekoekte pakkingen en het asbestkoord van afsluitingen. Daar stond je dan met je neus
boven.’
De klachten openbaarden zich twee jaar geleden. Achter zijn longen moest vocht worden
weggehaald. Er werd een stukje longweefsel op kweek gezet. ‘Zelfs toen heb ik er geen moment
aan gedacht dat het asbest zou kunnen zijn. Het is ook best wrang als je erover nadenkt. Ik heb
nooit gerookt en ben altijd sportief geweest. Ik liep hard voor KiKa en sponsorde collega’s voor
de Alpe d’HuZes. Voor het Ronald McDonald Huis heb ik de Zuiderzeetour gefietst. En dan word
je er ineens zelf door geraakt.’

Getouwtrek
Het IAS bemiddelt nu voor een hoger schadebedrag met de verzekeraar van zijn werkgever op
de luchthaven. Makkelijk gaat dat niet, vertelt Jeurissen. ‘Het is een heel getouwtrek, zonder
enige vorm van erkenning. Als ik het alleen had moeten doen, had ik het al lang opgegeven.
Het IAS knokt daar voor en dat steunt me. Ik haal ook veel kracht uit de steun van mijn vrouw.
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AFWIKKELING AANVRAGEN
Instroom en uitstroom per maand 2021

Naast mesothelioom adviseert het IAS sinds 2014 de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over
een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers met de ziekte asbestose. De tegemoetkoming
is even hoog als voor mesothelioom, € 21.847,- in 2021. Daarnaast bemiddelt het IAS
tussen (ex-)werkgevers en (ex-) werknemers met asbestose over het betalen van een
schadevergoeding. Hierna volgen de resultaten over 2021 wat betreft de ziekte asbestose.
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Mensen die zich vanwege asbestose aan willen melden bij het IAS krijgen eerst het advies
om bij de longarts na te vragen of er daadwerkelijk sprake is van asbestose. Dit omdat het
IAS In het verleden veel aanvragen heeft af moeten wijzen omdat patiënten een andere
longziekte bleken te hebben dan asbestose.
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Het IAS neemt in 2021 74 aanvragen in behandeling, meer dan in 2020 (60). 65 aanvragen
worden afgewikkeld, minder dan in 2020 (98). De voorraad bedraagt op 31 december
58 dossiers.
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Instroom per jaar vanaf 2014
De grafiek rechts toont het verloop van de instroom sinds de invoering van de regeling in
april 2014. In totaal zijn in de afgelopen 8 jaar 710 aanvragen in behandeling genomen.
Eind december 2020 zijn hiervan 652 dossiers afgewikkeld.
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R E G E L I N G E N TA S E N T N S
Adviezen per maand 2021

In 2014 zijn de Regelingen tegemoetkoming TAS en TNS, naast mesothelioom, ook van
kracht geworden voor asbestslachtoffers met asbestose. Om daarvoor in aanmerking te
komen 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.
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In 2021 verstrekt het IAS 59 adviezen aan de SVB inzake een tegemoetkoming via de
Regeling TAS of TNS. Het percentage aanvragen met een positief advies is iets hoger dan
in 2020 (56% in vergelijking tot 53%). Het advies is voor 26 aanvragen negatief (44% van
het totaal). Voor alle negatieve adviezen geldt dat niet kon worden vastgesteld dat er
sprake was van asbestose.
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Aantal tegemoetkomingen sinds 2014

In de afgelopen 8 jaar heeft het IAS de SVB 698 adviezen verstrekt in het kader van een
tegemoetkoming via de Regeling TAS of TNS. Voor 302 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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BEMIDDELINGEN
Resultaat bemiddelingen in 2021

Voor de groep werknemers bemiddelt het IAS met de (ex-)werkgevers over het betalen
van een schadevergoeding van respectievelijk € 25.205,-, € 44.458,- of € 63.711,- (2021),
afhankelijk van de ernst van het longfunctieverlies.

Resultaat
Groep niet bemiddelbaar
Geen vergoeding

In 2021 komen in beginsel 59 personen in aanmerking voor bemiddeling. Voor een aantal
van hen kan de diagnose asbestose niet worden bevestigd of is het niet mogelijk een
werkgever te vinden. Feitelijk vinden er in 2021 20 bemiddelingen plaats. Dit resulteert
voor 8 bemiddelingen (40%) in een schadevergoeding voor het slachtoffer.

Aantal
24

TAS-tegemoetkoming

15

Bemiddelbare groep
TAS-tegemoetkoming maar geen
schadevergoeding
Schadevergoeding
Totaal

Sinds de invoering van de regeling voor asbestose op 1 april 2014 is in totaal aan 96
asbestslachtoffers een schadevergoeding betaald. Het aantal geslaagde bemiddelingen
is in 2021 lager dan in 2020 (zie grafiek rechtsonder).
Lagere kans op schadevergoeding in de bouw
Voor een belangrijk deel van de aanvragen voor mesothelioom of asbestose is geen
bemiddeling voor een schadevergoeding mogelijk, of leidt deze bemiddeling niet tot
schadevergoeding voor het slachtoffer. Dit geldt met name voor asbestslachtoffers uit
de Bouw. Het IAS heeft onderzocht waarom dit in de Bouw vaker voorkomt. Een voorstel
is om een fonds te vormen voor het probleem dat veel bouwbedrijven zijn opgehouden
te bestaan. Lees verder
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SNELHEID DOSSIERBEHANDELING
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.

gemiddelde doorlooptijd in dagen

Doorlooptijd advies tegemoetkoming

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
is in 2021 160 voor TAS (er waren geen aanvragen voor TNS). Dit is veel lager dan in
2020 (279).
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Doorlooptijd bemiddelingen
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gemiddelde doorlooptijd in dagen

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 is in 2021 188, ook een stuk lager dan in 2020 (339).
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KLANT TEVREDENHEID
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 2021, waarbij
voor het vijfde 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 2021
verstuurde vragenlijsten is 63% aan het IAS ingevuld teruggezonden. De 245 terug
ontvangen lijsten leveren de tabel hieronder 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. Tevens is bijna de helft van de aanvragen afgewezen omdat
de diagnose niet kon worden bevestigd.

Verder is het zeer belangrijk dat de aanvraag direct na de diagnose bij het IAS wordt
ingediend. 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
ontvangt 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 financiële
steun te ontvangen in de strijd tegen mesothelioom en asbestose. In 2021 ontving het
IAS 29 donaties.

Antwoorden belevingsonderzoek 2021
Vraag
Heeft de specialist gewezen op het belang van een tijdige aanvraag?

Maligne mesothelioom
92,9%

Asbestose
87,5%

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

97,6%

96,9%

Waren de vragen tijdens het gesprek over het arbeidsverleden voldoende duidelijk?

97,6%

87,1%

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

87,3%

71,9%

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

91,0%

81,3%

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

95,3%

87,5%

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

95,7%

90,%
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F R A N S VA N R O O I J E N ( 7 4 )
A S B E S T S L A C H TO F F E R M E T A S B E S TO S E

‘Het gemis van mijn vrouw voelt nog veel zwaarder’

Van Rooijen geniet ondanks alles van zijn pensioen. De tegemoetkoming en daar bovenop
de schadevergoeding van zijn oud-werkgever komen goed van pas. Maar het had allemaal
anders kunnen lopen als de assistent van de oncoloog hem niet de folder van het IAS in de
handen had gedrukt. ‘Ze liep een stuk met me mee op de gang en zei: moet je doen hoor!
Ze was echt strijdbaar, terwijl ik er zelf helemaal niet stil bij stond. Daar kan ik achteraf blij om
zijn. Ik heb mijn zoon een schenking kunnen doen. Mijn kleinkinderen heb ik een nog wat groter
bedrag toegestopt, voor de rijlessen. Verder ga ik regelmatig samen met familie naar mijn
stacaravan op Texel, waar ik me echt goed voel. Thuis zit ik toch maar wat in mijn uppie. Vlak
voor de diagnose in 2019 is mijn vrouw aan ALS overleden. Dat gemis voelt nog veel zwaarder
dan mijn eigen ziekte.’

Bij Frans van Rooijen werd in november 2020 asbestose geconstateerd. De oud-timmerman uit
Nieuwegein is er zelf vrij nuchter onder. Hij neemt ook niemand iets kwalijk. Ja, de toenmalige
overheid misschien, die toch vóór het asbestverbod moet hebben geweten dat asbest een
gevaarlijk goedje was. ‘Maar de collega’s op de bouw? Welnee, niemand kende toch het
gevaar? Er werd ook nooit over gesproken, laat staan dat er beschermende maatregelen
werden genomen. We wisten het gewoonweg niet.’
Asbest was niet het enige arbo-risico, herinnert Van Rooijen zich. ‘In de wintermaanden had je
zogenoemde doorwerkprojecten. Het bedrijf streek de subsidie op, maar regelde niet even
een kacheltje voor ons. In mijn jonge jaren liep ik ook gewoon over de dakpannen heen.
Apenkooien, zeiden we wel eens. Nu zou ik dat echt niet meer durven. En met de kennis van
nu zou ik natuurlijk willen dat ik destijds een mondkapje had gedragen.’
De oorzaak van zijn ziekte ligt waarschijnlijk in de periode vanaf 1982, toen hij veel met asbest
in aanraking kwam. Slopen, hakken, breken en knippen: Van Rooijen deed het allemaal. Hij
maakte asbeststroken op maat voor de onderzijde van de kimmen van prefab betonvloeren.
Bij het verwijderen knapten de stroken uit elkaar. Hij plaatste asbesthoudende kruipluiken en
isoleerde brandwerende trappenhuizen met asbestkoord. In de renovatie en tijdens sloopwerkzaamheden herinnert hij zich de vele asbestplaten, zoals bij kozijnen en cv-ketels.
In 1993 zagen Van Rooijen en zijn collega’s een geheel nieuw fenomeen op de bouw. ‘We stonden
op een sloopproject met de kraan de schoorsteenpijpen eruit de trekken, toen de opzichter
kwam aanlopen. ‘Jongens, dat gaat niet goed’, zei hij. Een dag later stonden er ineens mannen
in witte pakken. Maanmannetjes, noemden we ze. Zelfs toen vatten we het nogal licht op. Je
denkt: het zal wel, als je over asbestziekten hoort. Je staat er niet bij stil dat je het zelf kan krijgen.’
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AFWIKKELING AANVRAGEN
Dossierontwikkeling
Zoals verwacht is het aantal aanvragen in 2021 beperkt. Het IAS neemt in 2021 22 aanvragen
in behandeling, veel minder dan in 2020 (487). 253 aanvragen worden afgewikkeld
(2020:124). De voorraad bedraagt op 31 december 132 dossiers.

Sinds maart 2020 adviseert het IAS de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op
een tegemoetkoming van 21.847,- (2021) voor mensen met de ziekte CSE (OPS). Werk
nemers met een diagnosebrief van een Solvent Team of een andere gespecialiseerde arts
kunnen zich aanmelden bij www.ops-loket.nl. Tot 1 september 2020 konden slachtoffers
een diagnose bij het Solvent Team aanvragen.

De tabel hieronder laat zien dat de uitstroom in oktober en november veel hoger was
dan in andere maanden. Reden was het besluit om een groot aantal dossiers versneld af
te wikkelen. Dit betrof dossiers waarvoor wegens relatieve verjaring geen bemiddeling
met een werkgever voor schadevergoeding mogelijk was (zie toelichting op pagina 19).
In totaal zijn sinds de start van de regeling in maart 2020 509 aanvragen in behandeling
genomen. Daarvan zijn op 31 december 2021 377 aanvragen afgewikkeld.
Instroom en uitstroom per maand 2021
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REGELING CSE EN BEMIDDELING
Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE
In 2021 verstrekt het IAS 92 adviezen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het kader van
de Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE. Voor 65% (60) is het advies positief,
voor 35% (32) negatief. De belangrijkste reden voor een negatief advies was dat geen
CSE kon worden vastgesteld. 63 mensen hebben in 2021 de tegemoetkoming ontvangen
(341 mensen sinds de start in maart 2020). Het duurt in 2021 gemiddeld 265 dagen voordat het IAS een advies voor de tegemoetkoming aan de SVB geeft.

Adviezen per maand 2021
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Bemiddeling
Een van de taken van het OPS-loket is bemiddeling met de werkgever over schade als
gevolg van blootstelling aan oplosmiddelen. Partijen hebben hierover in een convenant
afspraken gemaakt. Hiertoe zoekt het OPS-loket samen met het slachtoffer uit bij welke
(ex-)werkgever de blootstelling aan oplosmiddelen heeft plaatsgevonden. Wanneer partijen het eens worden over het causaal verband tussen de blootstelling en het ontstaan
van de ziekte zal tot schadevergoeding worden overgegaan.
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Relatieve verjaring
Nadat de diagnose CSE is bevestigd vindt een beoordeling plaats of het zinvol is om in
dit dossier de bemiddeling te starten. Bij deze beoordeling spelen verschillende zaken
een rol: allereerst moet deze werkgever nog steeds bestaan en verder moet het OPSslachtoffer kunnen stellen dat bij deze werkgever blootstelling heeft plaatsgevonden.
Een belangrijk punt bij deze beoordeling is het vraagstuk van de relatieve verjaring.
Relatieve verjaring is aan de orde wanneer een slachtoffer niet binnen vijf jaar na het
moment van diagnose de werkgever aansprakelijk stelt. Dit is bij veel CSE-aanvragen
het geval. Besloten is voor een beperkt aantal ‘relatief verjaarde’ dossiers als proef een
bemiddeling te starten. Geen van deze bemiddelingen heeft in 2021 tot schadever
goeding voor het slachtoffer geleid. Naar aanleiding van deze proef is besloten niet te
gaan bemiddelen in relatief verjaarde dossiers.

Het OPS-loket heeft in 2021 voor 26 slachtoffers met werkgevers voor een schade
vergoeding bemiddeld. Geen van deze bemiddelingen heeft geleid tot een schade
vergoeding voor het slachtoffer. Alle werkgevers deden een beroep op verjaring, met
name op relatieve verjaring. Gemiddeld duurde het na aanmelding 469 dagen voordat
een bemiddeling met een werkgever of verzekeraar werd afgerond.
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KLANT TEVREDENHEID EN VOORLICHTING
Belevingsonderzoek
In 2021 zijn de mensen die in aanmerking kwamen voor een tegemoetkoming vanuit de
CSE-regeling gevraagd om mee te werken aan het tevredenheidsonderzoek van het IAS.
Zij ontvingen een vragenlijst met vragen over onder andere de kwaliteit van de intake,
het gesprek over het arbeidsverleden, de informatievoorziening tijdens de voortgang,
de snelheid van de behandeling en deskundigheid van de medewerkers.
Van de in 2021 verzonden vragenlijsten is 47% aan het IAS ingevuld teruggezonden.
Onderstaande tabel laat een samenvatting van de antwoorden zien. Vermeld is het
percentage mensen dat binnen drie antwoordcategorieën, het antwoord ‘goed’ heeft
gegeven.
Vraag
Heeft het OPS-loket voldoende telefonische uitleg gegeven bij het invullen
van het aanvraagpakket?

CSE/OPS
99,10%

Waren de vragen tijdens het gesprek over het arbeidsverleden voldoende
duidelijk?

90,10%

Was het door het OPS-loket opgestelde rapport in overeenstemming met
wat in het gesprek over het arbeidsverleden is verteld?

83,30%

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

81,80%

Bent u tevreden over de snelheid waarmee de medewerkers van het
OPS-loket het dossier hebben behandeld?

93,00%

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

91,90%
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Voorlichting voor CSE slachtoffers
In 2021 zijn folders voor werkgevers gedrukt met informatie over wat de bemiddeling
inhoudt. De startpagina van de website OPS-loket is in 2021 6.528 keer bezocht.
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JAN STROO (73)
OUD-SCHILDER MET DE ‘SCHILDERSZIEKTE’ CSE

‘De arts stuurde me naar huis met een paracetamolletje’

Stroo krijgt na zijn pensioen nog een flinke klap te verwerken. In de zomer van 2017 krijgt hij een
hartstilstand. Hij ligt een aantal dagen in coma, met hersenletsel tot gevolg. ‘Gelukkig gaat het
nu heel goed met me. Mijn geheugen is nog altijd een zeef, maar ik heb mijn reuk en smaak in
elk geval weer terug.’

Jan Stroo uit Nisse (Zeeland) moet even diep nadenken over de vraag wanneer hij is gestopt
met werken. ‘Twaalf jaar geleden’, souffleert zijn echtgenote. Het overkomt hem wel vaker, dat
hij het even niet meer weet. ‘Dan heb ik alle boodschappen keurig op een lijstje geschreven.
Eenmaal in de winkel ben ik vergeten dat ik het lijstje in mijn broekzak heb gestopt.’

Bovendien wil Stroo van stilzitten niets weten. Zijn vrouw moet hem regelmatig afremmen als
hij weer eens als een jonge hond tekeergaat in de tuin. Vijf minuten aan de koffie en hij wil alweer
naar buiten. ‘Ik ben altijd iemand geweest die gewoon doorging met zijn werk. Ik probeerde
alles zo goed mogelijk te doen en op tijd klaar te zijn. Het tempo van vroeger? Tja, dat zit er bij
mij nog altijd in.’

Stroo heeft CSE, in de volksmond bekend als OPS, ook wel de schildersziekte. Stroo liep de ziekte
op door de jarenlange blootstelling aan oplosmiddelen. Zijn loopbaan voerde hem langs verschillende schildersbedrijven en een scheepswerf. Daar werkte hij niet alleen met synthetische
verf, maar ook met wasbenzine, thinner, primers, antifouling en loodmenie. ‘Bovendien was ik
in de bedrijven vaak degene die het beste op kleur kon mengen. Ook de kleuren die heel moeilijk
na te maken waren. Dat deed ik gewoon met het handje, zonder enige bescherming.’
De klachten beginnen rond 1985, als Stroo dan zo’n twintig jaar schilder is. Zijn vrouw merkt op
dat hij vergeetachtig wordt. Hij verliest zijn reuk en smaak. Soms kan hij ook wat ‘kort aan de
kar’ zijn. ‘De deur bij de dokter loop ik niet plat, maar op aandringen van mijn vrouw ben ik
toch gegaan. De arts stuurde me naar huis met een paracetamolletje. Niet zo gek, want in die
tijd had niemand nog van CSE gehoord.’
Hoe hij nu zeker weet dat het om de schildersziekte gaat, heeft hij voor een belangrijk deel te
danken aan zijn broer Han, die een verleden heeft als rechercheur.
Toen in de media berichten verschenen over de regeling voor werknemers met CSE, bereidde hij
de aanvraag bij het OPS-loket voor. De vuistdikke map met documenten over het arbeidsverleden
van zijn broer en diens bezoeken aan de huisarts, was meer dan genoeg om de oplosmiddelen
als de schuldige aan te wijzen.
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KENNISONT WIKKELING
Historische blootstelling aan asbest van de kraanmachinist
Vroeger waren remvoeringen asbesthoudend, ook die op bewegende delen van kranen.
Wil dat zeggen dat alle kraanmachinisten blootgesteld werden aan asbestvezels? En hoe zit
dat met op afstand bediende kranen? Arbeidshygiënist Tamara Onos onderzocht voor het
IAS wat bekend is over de blootstelling aan asbestvezels bij kraanmachinisten. Lees verder

Haalbaarheidsstudie database oude verzekeringspolissen
Veel asbestslachtoffers worden geconfronteerd met het gegeven dat het vroegere bedrijf
waar men is blootgesteld niet meer bestaat. De bemiddeling eindigt regelmatig omdat
niet bekend is of dit bedrijf verzekerd was tegen aansprakelijkheid voor de schade van
de werknemer. In het Verenigd Koninkrijk is voor deze situatie een database verzekeringspolissen ingevoerd. De Universiteiten van Utrecht en Maastricht hebben onderzocht of
dit ook in Nederland mogelijk is. Het onderzoeksrapport was eind november gereed.
Lees verder

Historische blootstelling aan asbest bij de brandweer
Bij het Instituut Asbestslachtoffers melden zich regelmatig brandweerlieden met de diag
nose mesothelioom. We weten dat veel bouwmaterialen tot 1995 asbesthoudend waren.
Kunnen we daarom zonder meer stellen dat brandweerlieden in het verleden blootgesteld
werden aan asbestvezels? Vanaf wanneer gebruikte men onafhankelijke adembescherming
(flessenlucht)? En bood dat voldoende bescherming? Was brandweerkleding vroeger
gemaakt van asbesthoudend textiel? Het IAS onderzocht deze en andere aspecten die van
invloed zijn op de historische asbestblootstelling van brandweerlieden. Lees verder

Vrouwen en mesothelioom
De ziekte mesothelioom wordt vooral geassocieerd met mannelijke slachtoffers en de
klassieke risicovolle beroepen. Toch zijn er ook veel vrouwen met mesothelioom, maar veel
vaker weten vrouwelijke slachtoffers niet precies waar de blootstelling heeft plaatsgevonden.
Uit onderzoek in opdracht van het IAS blijkt dat de oorzaken van de ziekte bij vrouwen
meer uiteenlopen. Lees verder

Vrouwelijke arbeiders naaien en knopen
asbestmatrassen dicht (gebruikt voor
Brandweerlieden in de woonkamer van

het bekleden van boilers in slagschepen)

een huis in Utrecht

in Turner Bros., Asbestos Factory, Trafford

(L.H. Hofland, 1967/Utrechts Archief )

Park, Manchester, september 1918
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J A CO B A G E E R T S ( 7 7 )
A S B E S T S L A C H TO F F E R M E T M E S OT H E L I O O M

‘Van het ene op het andere moment ben je ziek’

Na de diagnose vulde ze het formulier in voor het IAS. ‘Maar het interesseerde me niet echt.
Het was zo heftig. Er kwam zoveel informatie op ons af. Uiteindelijk heb ik het toch maar
opgestuurd.’ Achteraf is ze daar blij mee. De oud-werkgever heeft de aansprakelijkheid erkend
en de schade zal snel worden vergoed. ‘Daar had ik écht niet op gerekend. Dat heeft het IAS
dus uitstekend gedaan. Toch had ik het geld liever niet gehad, maar was ik gezond gebleven.
Ik ben op een leeftijd dat je niet zoveel wensen meer hebt.’

Toen Jacoba Geerts uit Deventer de diagnose mesothelioom kreeg, zonk de grond onder haar
voeten weg. ‘Mijn man en ik waren helemaal van de kaart, kan ik wel zeggen. Vooral omdat ik
behalve kortademigheid en wat vocht achter mijn longen helemaal geen klachten had. Ik voelde
me goed, althans, tot dat moment. De oncoloog gaf me een halfjaar, hooguit een jaar. Van het
ene op het andere moment ben je ziek. Daar heb ik best een paar slapeloze nachten om gehad.
Zo van: oeh, wat nu?’

Eén wens gaat wel in vervulling. Samen met haar man verhuist ze naar Noord-Brabant, om
dichter bij haar zoon en kleinkinderen te zijn. ‘Ik hoop dat we ook nog vaak naar Zwitserland
kunnen, waar mijn andere zoon en kleinkinderen wonen. En wat ik nog meer wil doen?
Ik zou nog eens een ballonvaart willen maken. Ook dat lijkt me heel mooi.’

Voor Geerts kwam het ongeluk niet alleen. Tijdens een onderzoek werd bij haar ook borstkanker
en schildklierkanker ontdekt. ‘Ik kan een speciale immuuntherapie ondergaan zodra ik klachten
krijg, maar verder doen ze niets. Vanwege de asbestkanker zijn de vooruitzichten zodanig
slecht, dat meer behandelingen alleen maar onnodig belastend zijn. Zelfs voor een staar
operatie werd me de vraag gesteld of ik het eigenlijk wel wilde.’
Geerts heeft altijd als kleuterleidster gewerkt. Haar vader werkte als constructiebankwerker bij
een grote scheepswerf in Vlissingen. Er is een jaarboek waar zijn naam in staat. Ook is er een
foto van haar vader in overall. ‘In precies diezelfde werkkleding kwam hij altijd thuis. Ik hielp
mijn moeder zoveel mogelijk omdat ze erg ziekelijk was. Ook met de was, die we in die tijd nog
gewoon met de hand deden.’
Het is aannemelijk dat tijdens het wassen van de kleding asbestvezels zijn opgedwarreld, maar
dat hoeft niet. De werf lag vlak bij de middelbare school. Zoals zoveel leerlingen bracht ze de
pauzes in de buitenlucht door. ‘Op internet heb ik gevonden dat in Vlissingen relatief veel
asbestkanker voorkomt, ook bij mensen die niet met asbest hebben gewerkt. In hoeverre mijn
vader het heeft meegenomen of het in de lucht zat, zullen we wel nooit weten.’
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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.

J. Hogenes, ICT-coördinator (tot 1-5-2021)
Mr. J.J.M. Voss, juridisch beleidsmedewerker
W. Rijkers, bureausecretaris
Medisch adviseur
Drs. H.A. Voogt

Bestuur
M.R. van der Heijden, voorzitter
Dr. W.A. Eshuis (tot 1-5-2021)
Drs. L.R.M. Hartveld (vanaf 1-5-2021)
M. de Klerk
Dr. J.H. Schouwink
Drs. K.H. van de Stadt

Medewerkers*
Mr. S. van Aken –hoofd unit IAS
N. Akyüz – dossierverantwoordelijke
A. Angoelal – dossierverantwoordelijke
Drs. E. van Doorn – huisbezoek
Drs. J. Geijtenbeek – huisbezoek
A.I. Leemburg – assistent dossierverantwoordelijke
G.W. Nab - huisbezoek
C. van der Schee – assistent dossierverantwoordelijke
M.D. Schild – dossierverantwoordelijke
F.B. Simsek – dossierverantwoordelijke
Mr. R. Tanis –dossierverantwoordelijke
Mr. H.R.F. Truijman – dossierverantwoordelijke
M. Verbraeken –dossierverantwoordelijke
D. Verhagen – dossierverantwoordelijke
N. Vlendré – assistent dossierverantwoordelijke
Mr. J. Wong Fong Sang – dossierverantwoordelijke

Raad van Toezicht en Advies
Mr. A. Wolfsen, voorzitter
T. de Bruin (Comité Asbestslachtoffers)
Mr. T.A. Groenewoud (Kabinetssectoren en ZPW)
Drs. L. de Jong (CNV)
A.C. Klapwijk, MSc (VCP)
Mr. N. van der Knaap (Verbond van Verzekeraars)
Ir. H. Koehorst (LTO Nederland)
Mr. W.M.J.M. van Mierlo (VNO-NCW en MKB-Nederland)
Drs. W. van Veelen (FNV)
Bureau
Dr. J.M. Warning, directeur
Drs. S.A. Aarendonk, beleidsmedewerker
W. J. de Boer, ICT-coördinator (vanaf 1-4-2021)

* De medewerkers van BSA Schaderegeling BV, die in 2021 deel uit
maakten van de uitvoeringsunit van het IAS en het OPS-loket
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K A R I A N N E VA N D E S TA DT
BESTUURSLID MET AANDACHTSGEBIED VERZEKEREN

‘Verzekeraars zijn blij met de inzet van het IAS’

Met de aansprakelijkheidsstelling van de werkgever en diens beroep op een mogelijke polis uit
het verleden, is in alle gevallen tijd gemoeid. En tijd is iets wat veel asbestslachtoffers niet meer
hebben. ‘De bemiddeling door het IAS houdt de vaart in het proces, wat gelet op de omstandigheden heel belangrijk is. Het IAS stuurt de relevante documenten naar de verzekeraar, zoals
rond het arbeidsverleden, de arbeidsomstandigheden, de materialen waarmee is gewerkt en de
eventuele getuigen. Dat levert een voorlopige conclusie op over de aansprakelijkheid. Verzekeraars zijn heel blij met de inzet van het IAS in dit proces. Daar komt bij dat het optreedt námens
de slachtoffers, die gewoon een zeer kwetsbare groep vormen. Alleen al daarom is het goed dat
het IAS er is.’

’Het IAS bestaat ruim twintig jaar. Oprichters in 1999 waren organisaties van werkgevers en
werknemers, het Comité Asbestslachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid.
Deze partijen zijn nog altijd vertegenwoordigd in het bestuur, dat vier tot zes keer per jaar
bijeenkomt om de kwaliteit van de dienstverlening en de uitdagingen voor de toekomst te
bespreken.
Karianne van de Stadt is bestuurslid met het aandachtsgebied verzekeren. ‘In mijn functie als
directeur Inkomensverzekeringen bij Achmea heb ik veel te maken met uitval door ziekte. We
zien ook echt wat dit met mensen doet’, legt ze haar motivatie uit. ‘Bij Achmea
worden we gestimuleerd om tevens een rol te spelen bij initiatieven buiten de eigen organisatie,
met een maatschappelijk vraagstuk. Toen ik twee jaar geleden werd gevraagd om de bestuurszetel bij het IAS van een collega over te nemen, hoefde ik niet lang na te denken.
’In het spectrum van beroepsziekten nemen asbestziekten een bijzondere plek in, meent Van de
Stadt. ‘In de regel gaat het om zeer complexe dossiers. Je moet heel ver in het verleden terugzoeken of een werkgever, die soms al niet meer bestaat, verzekerd was en waar precies. En of er
een causaal verband is tussen de werkzaamheden bij die specifieke werkgever en de ziekte. Bovendien is het de vraag of de polis er nog wel is. Het gaat nagenoeg altijd om polissen die in een
ver verleden zijn afgegeven en waarover de verzekeraar en de verzekerde soms niet meer beschikken, of die lastig terug te vinden zijn.’
Veel asbestdossiers liggen bovendien dicht op de wettelijke verjaringstermijn van dertig jaar.
‘De periode tussen de blootstelling en de openbaring van de ziekte gaat soms óver die termijn
heen. Je begrijpt, dat kan gaan knellen.’
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SUMMARY
Mediation cases for 43 employees which were completed in 2021 resulted in 15 claimants
receiving full compensation. Since the introduction of the asbestosis scheme in april
2014, mediation cases have resulted in 96 claimants receiving full compensation.

This report for 2021 gives a brief account of the 22th operational year of the Dutch Institute
for Asbestos Victims (IAS). The IAS advises the Social Insurance Bank (SVB) on entitlement
to an allowance of € 21.847 (2021) for asbestos victims suffering from mesothelioma or
asbestosis and for victims with painter’s disease (CSE). The allowances are called TAS for
worker-related mesothelioma, TNS for non-worker-related mesothelioma and CSE for victims
with painter’s disease. The IAS also mediates between current and former employers and
employees about the payment of compensation. In 2021 the standard compensation for
mesothelioma was € 67.069. For asbestosis, it was € 25.505, € 44.458 or € 63.711 (2021)
depending on the degree of pulmonary function loss. The IAS was set up in 1999 by
employers and workers associations, 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 CSE
Since march 2020 victims suffering from CSE (painter’s disease) are entitled to an one-time
allowance of € 21.847 (2021) from the government. The IAS implements this scheme
together with the Social Insurance Bank (SVB). In 2021 case files were built for 22 victims.
253 claims were settled. 92 assessment decisions were sent to the SVB. Of these, 65% (60)
recommended the award of compensation. 32 claims were rejected mainly because CSE
could not be confirmed by the CSE expert-panel. Mediation cases for 26 employees
which were completed in 2021 resulted in none receiving full compensation because all
employers appealed to statute of limitations.

Results of advice and mediation on mesothelioma
In 2021, 529 patients diagnosed with malignant mesothelioma contacted the IAS (more
than in 2020 (482), and case files were built for these patients. 410 claims were settled,
which was less than in 2020 (478). 345 assessment decisions under the TAS scheme and
102 assessment decisions under the TNS scheme were sent to the SVB. Of these, more
than 9 out of 10 recommended the award of compensation.
Mediation cases for 183 employees which were completed in 2021 resulted in 96 (52%)
claimants receiving full compensation.

Processing times
The IAS aims to pay the allowance and, if possible, full compensation while the claimant
is still alive. Mesothelioma victims often pass away within a year from the diagnosis. With
respect to asbestosis and CSE, there is a less urgent need to pay compensation quickly,
because these are chronic diseases 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. In 2021 the processing time for the claims under the provisional payment
scheme has been 63 days for TAS mesothelioma, 50 days for TNS mesothelioma, 160 days
for TAS asbestosis and 265 days for the CSE allowance. 82,7% Of the allowances
for mesothelioma victims were paid while the patients were still alive. With respect to
mediation since 2015, the processing time for mesothelioma has been between average
224 days in 2021. For asbestosis the processing time has been 188 days in 2021, much
less than in 2020 (339 days). For CSE the average processing time was 469 days.

Results of advice and mediation on asbestosis
In 2021, 74 patients diagnosed with asbestosis contacted the IAS, and case files were built
for these patients. 66 claims were settled. Since the introduction of the asbestosis scheme
in 2014, the IAS has taken on 710 claims, and succeeded in settling 653 of them. In 2021,
59 assessment decisions under the TAS and TNS schemes were sent to the SVB. Of these,
33 recommended the award of compensation. 26 claims were rejected because asbestosis
could not be diagnosed. Since the introduction of the TAS and TNS schemes in april 2014,
302 assessment decisions recommended the award of compensation.
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TAS/TNS-gerechtigden 2000 t/m 2021: aantal mesothelioom/asbestoseslachtoffers
per 100.000 inwoners op 31 december 2021. Bron: Sociale Verzekeringsbank, R.
Berkhout, maart 2022
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