
Nu

Vro
eger

JAAR VERSLAG
2020

http://www.asbestslachtoffers.nl


2

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 (OPS). 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 Asbest-
slachtoffers, het Verbond van Verzekeraars en de overheid. Meer informatie vindt u op de 
website van het IAS:  www.asbestslachtoffers.nl.  
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V O O R W O O R D

‘ Altijd een zorgvuldig leven geleid, geen drank, zeer weinig medicijnen, gezond eten, sporten 
en veel bewegen. En dan van buitenaf asbest binnen krijgen, erg zuur!’ 
Hoe wreed de diagnose van een asbestziekte kan zijn, maakt dit citaat van een asbest-
slachtoffer aanschouwelijk. Daarbij was 2020 wel een héél wreed jaar voor asbestslachtoffers. 
De samenleving wordt ontwricht door corona en mensen met een broze gezondheid 
hebben hier het meest onder te lijden. De medische zorg kan de reguliere taken onvol-
doende aandacht geven. Daarnaast leiden de beperkingen in het onderlinge contact en 
mogelijkheden om er op uit te gaan, bij slachtoffers tot een gedwongen isolement in de 
resterende tijd van hun leven.

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) is opgericht om de juridische lijdensweg van asbest-
slachtoffers 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. 
In 2020 kreeg het IAS 15% minder aanmeldingen dan het gemiddelde van de afgelopen vijf 
jaar. Waarschijnlijk heeft dat te maken met de gevolgen van de medische zorg als gevolg 
van de coronasituatie. Ook was het voor het IAS meestal niet mogelijk om bij een asbest-
slachtoffer op huisbezoek te gaan voor het onderzoek naar het arbeidsverleden. Onderzoek 
in fysieke archieven naar rechtsopvolging van onderneming was moeilijk uitvoerbaar.

Het afgelopen jaar hebben zich 544 personen met een asbestziekte aangemeld bij het  
IAS. In dat jaar hebben na advies van het IAS 498 asbestslachtoffers een tegemoetkoming 
van de overheid ontvangen. Na bemiddeling kregen 118 asbestslachtoffers een schade-
vergoeding van de werkgever of diens verzekeraar. 

In 2020 heeft het IAS voor het eerst slachtoffers ontvangen met een ziekte die geen ver-
band houdt met blootstelling aan asbest. Per 1 maart werd de regeling van kracht voor 

slachtoffers met de ziekte CSE (ook wel schildersziekte of OPS genoemd). Ook deze regeling 
voert het IAS uit, samen met de SVB. In 2020 hebben zich 487 personen aangemeld. Het af-
gelopen jaar hebben al 278 mensen in dit kader een tegemoetkoming van de SVB ontvangen. 

Een punt van zorg is dat het voor het IAS steeds moeilijker wordt om na bemiddeling tot 
een schadevergoeding te komen. Zo heeft het IAS een juridisch deskundigenpanel in het 
leven geroepen om in specifieke dossiers een oordeel te vellen over de verjaring. Dit panel 
is in 2020 echter geen enkele keer bij elkaar gekomen. Op andere terreinen, zoals het onder-
bouwen van de stelplicht van het slachtoffer, het benaderen van getuigen en het vinden 
van verzekeringspolissen, zal het IAS in het komende jaar initiatieven ontplooien om het 
aantal geslaagde bemiddelingen te verhogen.

In het verslagjaar werkte het IAS goed samen met de Sociale Verzekeringsbank en  
BSA Schaderegeling. Centrales van werkgevers en werknemers, het Verbond Van 
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

F E R R Y  B E R G E S  ( 75 )

‘Soms vergeet ik zelfs dat ik asbestkanker heb’  

’ Ik stond op de tennisbaan met een maat en op een gegeven moment zegt hij, “wat sta je toch 
te hijgen”. Dat viel dus op, want normaal was ik helemaal niet kortademig. Niet lang daarna 
was ik met mijn vrouw in Portugal. We waren met vrienden aan het kaarten en opeens zakte ik 
in elkaar. Ik krabbelde weer overeind en we hebben het spelletje zelfs nog afgemaakt, maar hier 
zat iets duidelijk niet goed.

Dat bleek ook wel toen ik na thuiskomst naar het ziekenhuis was doorverwezen. Na een kijko-
peratie bleek ik mesothelioom te hebben. Dat was eind 2019. Dan schrik je wel eventjes, maar 
op een of andere manier accepteerde ik het al snel en bleef ik positief. Daarbij had ik veel steun 
aan mijn huisarts, die gelijk zei “laten we afwachten hoe het gaat, huilen kan altijd nog”. Die 
uitspraak heb ik ook als titel gekozen voor een boekje, dat ik later over mijn ervaringen in het 
Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis heb gemaakt. Ze hebben me daar zeer goed en liefdevol 
behandeld. 

Mijn mesothelioom bleek een redelijk gunstige variant, want ik kwam als een van de weinigen 
in aanmerking voor een onderzoek met chemo en operatief verwijderen van het longvlies.  
Ik zat in de groep, die eerst chemo zou krijgen. Die chemokuren waren afschuwelijk, maar ze 
sloegen wel aan. Sindsdien is de tumor niet of nauwelijks meer gegroeid. Ik heb daarna afge-
zien van de operatie, omdat die te weinig garantie gaf en risicovol was, terwijl de chemo had 
geholpen. Want op dit moment gaat het nog best goed met me. Ik heb weinig last, wandel  
elke dag en probeer zo gezond mogelijk te leven. Mijn vrouw en ik genieten van veel dingen, 
soms vergeet ik zelfs dat ik asbestkanker heb.

Dat ik in de werksituatie mijn ziekte heb opgelopen, daar was geen twijfel over mogelijk.  
Als 16-jarige ben ik in 1961 als loodgieter in dienst gekomen bij de dienst publieke werken  

in Amsterdam. Bij de aanleg van rioleringen gebruikten we veel asbestkoord. Ik zie nog het  
rode blikje voor me waar dat in zat en de stofwolk als je het eruit haalde. Daar heb ik meer  
dan 10 jaar gewerkt.

Uiteindelijk heeft mijn ex-werkgever aansprakelijkheid erkend en schadevergoeding betaald, 
nadat de zaak eerst op verjaring dreigde vast te lopen. Zonder bemoeienis van het IAS had ik 
nooit schadevergoeding gekregen. We hebben daarvan een andere auto gekocht en misschien 
maken we nog eens een grote reis. Ik wil graag naar Nieuw-Zeeland, dat moet een prachtig 
land zijn. Maar het meeste staat op de bank, een mooi spaarpotje voor mijn dierbare vrouw  
en kinderen.’

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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In 2020 hebben 544 slachtoffers bij het IAS een aanvraag voor een tegemoetkoming en 
schadevergoeding in verband met een asbestziekte ingediend. Dit aantal is 15% lager 
dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar (637). Het aantal aanmeldingen schommelt 
jaarlijks enigszins, maar de afgelopen tien jaar is het niet zo laag geweest. In theorie is het 
mogelijk dat de daling verband houdt met het feit dat het aantal asbestslachtoffers, na  
te zijn blootgesteld in de tweede helft van de vorige eeuw, eindelijk gaat dalen (zie IAS 
Monitor). Het ligt echter meer voor de hand de verklaring te zoeken in de gevolgen van 
de corona-pandemie voor de medische zorg. 

Deze theorie wordt ondersteund door de tabel hiernaast van het maandelijks verloop  
van de aanmeldingen in 2020 vergeleken met het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. 
Te zien is dat er in de maanden april en mei, tijdens de ‘eerste golf’, sprake was van een  
extreem laag aantal aanmeldingen. Dat is in de zomer weer bijgetrokken en stabiliseert 
op een niveau dat ca 15% lager is dan het gemiddelde.

Op dit moment kan niet worden nagegaan hoe vaak de diagnose maligne mesothelioom 
in 2020 is vastgesteld. De Nederlandse Kankerregistratie (NKR) komt met deze cijfers op 
zijn vroegst in het najaar van 2021. Wel heeft het Integraal Kankercentrum Nederland 
vastgesteld dat het aantal nieuwe kankerpatiënten in 2020 met 4000 is gedaald ten  
opzichte van 2019.

In het geval van maligne mesothelioom kan het lage aantal aanmeldingen worden  
verklaard doordat mensen met klachten minder snel naar de huisarts gaan en er meer 
consulten op afstand plaats vinden. En als de patiënt al ernstig is verzwakt, wordt vaak 
besloten om geen weefsel meer af te nemen om een diagnose vast te stellen.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming dient een asbestslachtoffer  
zich bij leven aan te melden bij het IAS. Maar het is voor aanmelding bij het IAS niet 
noodzakelijk dat de diagnose al vast staat. Het is dus mogelijk om zich al aan te melden 
bij een vermoeden van maligne mesothelioom, hiermee wordt voorkomen dat er na  
het overlijden geen recht meer bestaat op een tegemoetkoming. 

Als gevolg van het lage aantal aanmeldingen is het IAS in gesprek met de Nederlandse 
vereniging van longartsen, om al bij een vermoeden van een maligne mesothelioom  
aan de patiënt het advies te geven zich bij het IAS aan te melden.

Ke r n c i j f e r s  I A S  -  M e s o t h e l i o o m  e n  A s b e s t o s e

M I N D E R  A A N M E L D I N G E N  B I J  H E T  I A S
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Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het 
recht op een tegemoetkoming van € 21.269 (2020) 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 € 66.603 in 2020. Hierna volgen de resultaten over 2020 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 2020 neemt het IAS 484 aanvragen in behandeling en 478 aanvragen worden afgewik-
keld. In 2019 waren de instroom (542) en uitstroom hoger (566). 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 10.179 aanvragen in behandeling genomen. Eind december 2020 zijn 
hiervan 9.719 dossiers afgewikkeld. De voorraad bedraagt op dat moment 259 dossiers.

Het verloop van de instroom in de tijd kenmerkt zich door een piek bij de openstelling 
van de regeling TAS in 2000 en in het jaar 2008, als de regeling TNS wordt geïntroduceerd. 
Na 2008 ligt de instroom structureel boven de  500 aanmeldingen per jaar, behalve in 2020.

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 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. 

In 2020 verstrekt het IAS 342 adviezen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het kader 
van de Regeling TAS en 147 adviezen in het kader van de Regeling TNS. In meer dan  9 op 
de tien gevallen geeft het IAS een positief advies (460).

De redenen voor een negatief advies op aanvragen zijn rechts weergegeven. Het advies 
is voor 29 aanvragen negatief. Voor 24 aanvragen (83%) is de afwijzingsgrond ‘geen  
mesothelioom’. 

Sinds de oprichting in 2000 heeft het IAS in totaal 8.695 adviezen aan de SVB verstrekt  
inzake een tegemoetkoming. Sinds 2003 wordt de tegemoetkoming als voorschot uitge-
keerd. Voor 7.232 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.

Afwijzingsgrond 2020

                  

 Geen mesothelioom
 Overig

R E G E L I N G E N  TA S  E N  T N S
Ke r n c i j f e r s  M e s o t h e l i o o m

2003
2004

2005
2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017
2020

2019
2018

TAS TNS

Aantal tegemoetkomingen sinds 2003/2007

0

50

100

150

200

250

300

350

400

8

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2014-8920.html
https://www.asbestslachtoffers.nl/heeft-u-mesothelioom/tegemoetkoming-of-schadevergoeding/
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022913/2020-01-01
https://wetten.overheid.nl/BWBR0022913/2020-01-01
https://www.svb.nl/int/nl/


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 2020 komen in beginsel 310 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 2020 201 bemiddelingen. Dit resulteert voor 
51% (103) 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 overlijdens-
schade. In 2020 hebben 6 nabestaanden deze schadevergoeding ontvangen.

Het aantal geslaagde bemiddelingen is in 2020 lager dan in voorgaande jaren. Sinds de 
oprichting van het IAS in 2000 is in totaal aan 3.051 asbestslachtoffers en nabestaanden 
een schadevergoeding betaald. 
 
 

Resultaat bemiddelingen werknemers/huisgenoten in 2020

Resultaat Aantal Totaal Belangrijkste reden afwijzing
Groep niet bemiddelbaar 109
Geen vergoeding 22 Geen mesothelioom 
TAS-tegemoetkoming 87 Werkgever onvindbaar, failliet
Bemiddelbare groep 201
TAS-tegemoetkoming maar  
geen schadevergoeding

98
Geen overeenstemming over  
stelplicht, bewijslast en verjaring 

Schadevergoeding 103
Totaal 310
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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 be-
langrijk dat in elk geval de tegemoetkoming, maar zo mogelijk ook de eventuele volledige 
schadevergoeding, bij leven worden verstrekt. Dat stelt eisen aan de dossierbehandeling.

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 2020 voor TAS 72 en voor TNS 85. Beide cijfers zijn hoger dan in 2019 (respectievelijk 
62 en 54). In 2020 is 82,5% 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 sinds 2015 tussen 173 (in 2018) en 233 (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  M e s o t h e l i o o m
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H E N N Y  M A R K E N H O F  ( 76 )
I n t e r v i e w

‘We kieperden gewoon asbestvezels in een ton’  

’ Bij mij is in september 2020 mesothelioom vastgesteld. Ik was al een tijdje benauwd en het 
bleek dus asbestkanker te zijn. Er is toen met drains een heleboel vocht achter mijn longen  
weggehaald, waardoor ik weer wat lucht kreeg. Verder is in mijn geval alleen bestraling nog 
een optie, omdat de tumor niet meer met chemo of een operatie te bestrijden is. Het gekke is 
dat ik helemaal geen pijn heb. In die zin is de kwaliteit van leven op dit moment nog goed,  
ook al weet ik dat waarschijnlijk niet veel tijd meer heb.

Vanaf 1966 heb ik 34 jaar gewerkt bij het Provinciaal en Gemeentelijk stroomleveringsbedrijf  
in Utrecht, nu is dat Eneco. Ik begon als onderhoudsmonteur, dat heb ik 25 jaar gedaan.  
In die centrale zat overal veel isolatiemateriaal van asbest. Dat moest je dan eerst verwijderen, 
voordat je een reparatie kon doen. Daarnaast isoleerde ik de leidingen geregeld ook zelf, mijn 
collega’s en ik gebruikten daarvoor asbestcement. We kieperden dan gewoon asbestvezels uit 
een zak in een ton, deden er cement bij en mengden dat met het handje, waarbij hele wolken 
asbest in de lucht kwamen. Met water erbij kreeg je dan asbestcement.

Dat asbeststof ademden we gewoon in, want er was verder geen ventilatie of afzuiging in de 
vertrekken en van persoonlijke bescherming had nog nooit iemand gehoord. Pas de laatste  
zeven jaar had ik een werkomgeving zonder asbest, ik werkte die periode in het magazijn.  
Toen wist iedereen inmiddels wel dat asbest gevaarlijk was, maar voor mij was het dus al te 
laat. Mijn ziekte is ook zeker door het werk gekomen, want privé ben ik bij mijn weten nooit  
met asbest in aanraking geweest.

In het ziekenhuis ben ik al snel op het spoor van het IAS gezet. Ik kreeg van de longarts een  
folder mee en heb de formulieren voor een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers ingediend. 
Ik kreeg een voorschot en niet lang daarna hebben door bemiddeling van het instituut mijn 

oud-werkgever en de verzekeraar aansprakelijkheid erkend. Toen 
werd ook snel de schadevergoeding op onze rekening gestort.  
Ik had nog nooit van het instituut gehoord, maar het is mooi dat 
zoiets bestaat en dat ze daar dingen voor je kunnen regelen. Mijn 
vrouw Ria en ik zitten verder niet bij de pakken neer en proberen 
er elke dag het beste van te maken. We vinden het leuk om, als 
het weer het even toelaat, een ritje met de auto te maken. Wij 
mogen graag een stamppotje eten en het is een soort hobby ge-
worden om in de regio op zoek te gaan naar de allerbeste jaarlijks 
gekeurde rookworsten. Lekker, en zo kom je nog eens ergens.’

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

Turbinehal Elektrische Centrale Lage Weide 1966 – M.A.J. van Bommel
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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 

Behalve over 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 2020 wat 
betreft de ziekte asbestose.

Het IAS neemt in 2020 60 aanvragen in behandeling, minder dan in 2019 (78). 98 aanvragen 
worden afgewikkeld, meer dan in 2019 (78). De voorraad bedraagt op 31 december  
46 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 7 jaar 636 aanvragen in behandeling genomen. 
Eind december 2020 zijn hiervan 587 dossiers afgewikkeld. 

 

 
0

3

6

9

12

15

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Instroom Uitstroom

Instroom en uitstroom per maand 2020

2014 2015 20202019201820172016

Instroom per jaar vanaf 2014

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

12

https://www.svb.nl/int/nl/
https://www.svb.nl/int/nl/
https://www.asbestslachtoffers.nl/heeft-u-asbestose/tegemoetkoming-of-schadevergoeding-2/
https://www.asbestslachtoffers.nl/heeft-u-asbestose/tegemoetkoming-of-schadevergoeding-2/


In 2014 zijn de Regelingen tegemoetkoming TAS en TNS, naast mesothelioom, ook van 
kracht geworden voor asbestslachtoffers met asbestose. De tegemoetkoming is even 
hoog als bij mesothelioom: € 21.269 in 2020. 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 longfunctie verlies. De Sectie 
Asbestgerelateerde Aandoeningen (SAGA) van de Nederlandse Vereniging van Artsen 
voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) doet hiervoor de medische beoordeling. 

In 2020 verstrekt het IAS 89 adviezen aan de SVB inzake  een tegemoetkoming via de  
Regeling TAS of TNS. Het percentage aanvragen met een positief advies is iets lager dan 
vorig jaar (53% in vergelijking tot 59%). Het advies is voor 41 aanvragen negatief (46% van 
het totaal). De redenen voor een negatief advies zijn in de cirkel rechtsboven weergegeven. 
Bij 38 mensen kon niet worden vastgesteld dat er sprake was van asbestose. 

In de afgelopen zeven jaar heeft het IAS de SVB 639 adviezen verstrekt in het kader van 
een tegemoetkoming via de Regeling TAS of TNS. Voor 262 aanvragen resulteert dit advies 
in toekenning van de tegemoetkoming. Het verloop van het aantal toegekende tegemoet-
komingen sinds de openstelling van de regeling voor asbestose in april 2014 is weerge-
geven 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 €, 24.604,-, € 43.936,- of € 63.268- (2020),  
afhankelijk van de ernst van het longfunctieverlies. 

In 2020 komen in beginsel 87 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 2020 40 bemiddelingen plaats. Dit resulteert 
voor 15 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 88  
asbestslachtoffers een schadevergoeding betaald. Het aantal geslaagde bemiddelingen  
is in 2020 iets hoger dan in 2019 (zie grafiek hiernaast).

 

Resultaat bemiddelingen in 2020

Resultaat Aantal Totaal Belangrijkste reden afwijzing
Groep niet bemiddelbaar 47
Geen vergoeding 38 Geen asbestose 
TAS-tegemoetkoming 9 Werkgever onvindbaar, failliet
Bemiddelbare groep 40
TAS-tegemoetkoming maar  
geen schadevergoeding

25
Geen overeenstemming over  
stelplicht, bewijslast en verjaring 
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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 is in 2020 279 voor TAS en 234 voor TNS. Dit is hoger dan in 2019 (respectievelijk 
161 en 109).

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 2020 339, hoger dan in 2019 (261).

 
 

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 2020, waarbij 
voor het vierde 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 2020 verstuurde vragenlijsten is 64% aan het IAS ingevuld teruggezonden. De 302  
terugontvangen 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 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 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 longartsenvereniging NVALT. De  
betrokken onderzoekers stellen het bijzonder op prijs deze financiële steun te ontvangen  
in de strijd tegen mesothelioom en asbestose. In 2020 ontving het IAS 49 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? 93% 89%

Heeft het IAS voldoende telefonische uitleg gegeven bij het invullen van het aanvraagpakket? 97% 89%

Waren de vragen tijdens het gesprek over het arbeidsverleden voldoende duidelijk? 93% 81%

Was het door het IAS opgestelde rapport in overeenstemming met wat in het gesprek over het arbeidsverleden is verteld? 80% 81%

Is er gedurende de behandeling van het dossier voldoende informatie verstrekt over de voortgang? 84% 78%

Bent u tevreden over de snelheid waarmee de medewerkers van het IAS het dossier hebben behandeld? 92% 81%

Beschikten de medewerkers van het IAS over voldoende deskundigheid bij de behandeling van het dossier? 97% 77%

Antwoorden belevingsonderzoek 2020
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I n t e r v i e w

‘Bij de lunch vielen er opeens vlokjes asbest op tafel’

‘Het was ergens in 2018, dat ik de hond uitliet en geen lucht meer kreeg. We wonen beneden 
aan een dijk en na zes meter omhoog was ik zo benauwd, dat ik me moest vasthouden aan 
een paaltje. Dat was foute boel natuurlijk. Na onderzoek in het ziekenhuis bleek ik asbestose te 
hebben. Dat verbaasde me uiteindelijk niet, want ik heb in mijn leven veel met asbest gewerkt, 
maar je krijgt dan toch even een dreun te verwerken.

Als 15-jarige jongen kwam ik als timmerman in de bouw terecht, waarna ik heb meegedaan 
aan veel grote nieuwbouwprojecten, zoals kantoren en winkelcentra, maar bijvoorbeeld ook de 
verbouwing van het Centraal Station in Den Haag. Ik herinner met dat je staalconstructies 
moest aftimmeren met Nobranda, dat was brandwerend asbesthoudend materiaal. Bij het op 
maat zagen daarvan ademde je dan stof in.

In die tijd waren er geen beschermingsmiddelen, je had geen idee dat het zulk gevaarlijk spul was. 
Later ben ik ook op diverse andere plekken nog met asbest in aanraking geweest. Ik was inmid-
dels in dienst van Ballast Nedam en werd geregeld uitgezonden naar projecten in het buiten-
land. Zo heb ik als schipper op een kraanponton meegewerkt aan brugverbindingen in Bahrein 
en Indonesië. Bij het remmen van de ankerlieren kwam asbeststof vrij van de remvoeringen. En 
op Curaçao was ik betrokken bij renovatie van de olieraffinaderij. We moesten daar vervuilde 
grond afgraven voor nieuwe fundaties en daar bleek ook asbest in te zitten.
 
In 1993 mag het gebruik van asbest dan verboden zijn, je kwam het daarna in de bouw uiter-
aard nog overal tegen. Zo zaten we bij de renovatie van een winkelcentrum een keer te lunchen 
en vielen er uit het plafond opeens vlokjes spuitasbest op tafel. Pas in de laatste 10 jaar voor 
mijn pensioen, ik was toen inmiddels uitvoerder bij allerlei nieuwbouwprojecten voor Boskalis, 
ben ik naar schatting niet meer aan asbest blootgesteld.

Bij de bemiddeling voor schadevergoeding door het IAS, is gebleken dat mijn voorlaatste werk-
gever niet wil meewerken en dat een deel van mijn dossier zoek is. Ik heb daar geen goed woord 
voor over, maar je doet er weinig aan. Over het IAS verder niets dan lof, ze zitten overal bovenop 
en het voorschot op basis van de tegemoetkomingsregeling was snel geregeld.

Met mijn ziekte gaat het vrij goed, al een hele tijd is alles aardig stabiel. Wel is er op een scan 
laatst een vlekje op een long gezien. Op het eerste gezicht lijkt het niet iets kwaadaardigs te zijn, 
al volgt nog een kijkoperatie. Voorlopig kijk ik er maar positief tegenaan. Ik mag graag orgel 
spelen, ik ben voorlopig nog niet uitgespeeld.’

B A S  B O L  ( 68 )
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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Sinds 1 maart 2020 kunnen patiënten met een diagnose OPS of CSE een eenmalige tege-
moetkoming van € 21.269 (2020)  krijgen van de overheid. Het IAS voert deze regeling uit, 
samen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

De ziekte OPS, ook wel bekend als de ‘schildersziekte’, ontstaat door langdurige blootstelling 
aan vluchtige oplosmiddelen, waardoor beschadiging aan het centraal zenuwstelsel kan 
ontstaan. De medische term is organo psycho syndroom (OPS) of chronische toxische  
encephalopatie veroorzaakt door oplosmiddelen (CTE/CSE). De diagnose wordt gesteld 
door een zogenoemd solvent team. In het verleden hebben solvent teams bij ruim  
600 personen de diagnose gesteld.

Omdat OPS een beroepsziekte is die ontstaat door blootstelling tijdens werk, kunnen  
patiënten de vroegere werkgever aansprakelijk stellen. 

Tamara van Ark, destijds staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft  
het IAS in 2019 gevraagd de regeling uit te voeren. De regeling voor OPS (CSE) lijkt erg  
op die voor asbestslachtoffers. Naast advisering van de Sociale Verzekeringsbank over de 
tegemoetkoming zal er in een beperkt aantal gevallen ook bemiddeld worden met een 
werkgever of diens verzekeraar over een schadevergoeding.
Voor de patiënten met OPS heeft het IAS het ‘OPS-loket’ ingericht. Dit is een eigen omge-
ving gericht op de blootstelling aan oplosmiddelen, waarin de verschillende aspecten 
van de regeling worden toegelicht.

Aan het eind van de eerste werkdag dat de regeling van kracht was, waren er al 103 aan-
meldingen.

E R K E N N I N G  V O O R  S L AC H TO F F E R S  M E T  D E 
S C H I L D E R S Z I E K T E

N I E U W  R e g e l i n g  t e g e m o e t ko m i n g  we r k n e m e r s  m e t  C S E
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I n t e r v i e w

‘Voor mij geen jubileumfeestje’

‘Ik heb in mijn werkzame leven van alles gedaan. Als 14 jarig jochie ben ik begonnen als wafel-
bakker en ik heb daarna veel in de bouw gewerkt. In verschillende periodes, korter of langer, en 
ook een tijd in Duitsland bij allerlei projecten. Dat was een mooie tijd, maar op een gegeven 
kreeg ik verkering met het meisje, waarmee ik overigens nu al vele jaren gelukkig ben getrouwd. 
Dan krijg je behoefte aan wat meer zekerheid en zo ben ik terecht gekomen bij een verffabriek 
in Leeuwarden, waar ik een vaste betrekking kreeg.

Vanaf 1975 ben ik daar 25 jaar in dienst geweest als verfmaker en later als meewerkend voor-
man. We maakten daar machinaal grote hoeveelheden verf, voor alle mogelijke toepassingen, 
zoals voor de industrie, offshorebedrijven en speciale verven voor hoogmasten. Al die tijd ben ik 
blootgesteld aan oplosmiddelen, zoals die zitten in terpentijn, xyleen, epoxyharsen en heel veel 
andere stoffen, waarvan ik de naam niet allemaal meer weet. Er was daar in de productiehal 
nauwelijks sprake van afzuiging en ventilatie en we hadden ook nagenoeg geen persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Je moest het doen met een papieren mondkapje, terwijl mijn werkgever 
geweten moet hebben dat het werken met oplosmiddelen gevaarlijk was. Want later bleek dat 
uit een vernietigend rapport van de Arbeidsinspectie over de werkomstandigheden daar.

Toen in 2000 mijn jubileum in zicht kwam, vroeg mijn werkgever of ik wat voelde voor een 
feestje. Maar daar stond mijn hoofd helemaal niet naar op dat moment, want ik had toen al 
veel klachten zoals spierpijn, hoofdpijn en zelfs darmbloedingen. Ik werd steeds zieker en in  
de loop van dat jaar ben ik volledig afgekeurd. Dat feestje is er uiteindelijk ook helemaal niet  
gekomen. Toen niet veel later uit een scan bleek dat mijn hersens waren aangetast, is bij mij  
de diagnose OPS gesteld. Ik heb toen mijn werkgever met hulp van de vakbond aansprakelijk 
gesteld. Dezelfde werkgever, die mijn jubileum wilde vieren heeft toen alles uit de kast gehaald 

om mij dwars te zitten. 11 jaar heb ik geprocedeerd om schadevergoeding te krijgen, maar dat 
is uiteindelijk niet gelukt.

Daarom is het prachtig dat er vorig jaar een regeling voor slachtoffers met OPS is gekomen, 
niet alleen voor mij, maar voor iedereen met deze nare ziekte. Mensen die tot dan toe niks ge-
kregen hebben. En dat het IAS ook kan bemiddelen in het verkrijgen van schadevergoeding, net 
als bij asbestslachtoffers, dat is een enorme stap vooruit. Want je hebt geen idee, hoe belastend 
het is om zelf een rechtszaak te moeten voeren. Het is mooi als je dat uit handen kunt geven en 
je niet alles meer zelf hoeft te doen.’

P I E T  KO O I TJ E  ( 70 )
S L AC H TO F F E R  M E T  ‘ S C H I L D E R S Z I E K T E ’ C S E  ( O P S )
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Sinds maart 2020 adviseert het IAS de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht  
op een tegemoetkoming van € 21.269 (2020) voor mensen met de ziekte CSE (OPS).  
Werknemers met een diagnosebrief van een Solvent Team of een andere gespecialiseerde 
arts kunnen zich aanmelden bij www.ops-loket.nl. Op deze website staan verdere voor-
waarden om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming. De werkwijze is hiernaast 
in de vorm van een stappenplan weergegeven.

Dossierontwikkeling
Het IAS neemt vanaf maart 2020 487 aanvragen in behandeling. 128 aanvragen worden 
afgewikkeld. De voorraad bedraagt op 31 december 359 dossiers. 

Jan Feb Mrt Apt Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Totaal
Instroom 258 149 26 15 14 7 8 4 3 3 487
Uitstroom 12 13 24 24 18 9 17 11 128

Instroom en uitstroom per maand in 2020

Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE 
In 2020 verstrekt het IAS 395 adviezen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het kader 
van de Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE. Voor 71% (281) is het advies  
positief, voor 29% (114) negatief. De belangrijkste reden voor een negatief advies was  
dat geen CSE kon worden vastgesteld (102 mensen). 278 mensen hebben in 2020 de  
tegemoetkoming ontvangen. 

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  C S E / O P S

Stappenplan OPS-loket OPS-loket

U zorgt dat u beschikt over de  
diagnose van het solvent team.1

U gaat naar www.ops-loket.nl/aanvraagformulier 
en vult het digitale aanvraagformulier in. 2

3
U ontvangt formulieren van het 
OPS-loket. U vult ze in en stuurt 
 ze terug samen met de diagnose.

Wordt de diagnose bevestigd, dan maakt  
het OPS-loket een afspraak thuis met u voor 
een gesprek over uw arbeidsverleden.

4

5

6

8

7

Een medisch panel toetst de 
diagnose voor het OPS-loket.

Tijdens het huisbezoek vraagt de medewerker  
van het OPS-loket u naar de blootstelling  

aan oplosmiddelen op uw werk. 

      De Sociale Verzekeringsbank laat u 
weten of u de tegemoetkoming krijgt.

Het OPS-loket geeft een advies 
aan de Sociale Verzekeringsbank.
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‘Het OPS-loket doet voortreffelijk werk en ik ben blij met de regeling’

Via het OPS-loket kunnen oud-werknemers die aan oplosmiddelen zijn blootgesteld en OPS 
hebben gekregen, een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming van de overheid. Gerard 
Hageman is voorzitter van het medisch panel dat beoordeelt of de diagnose in overeenstem-
ming is met de regeling. Voor de diagnose kunnen mensen terecht bij het Solvent Team in  
Amsterdam. Dit voert neurologisch en psychologisch onderzoek uit en maakt een inschatting 
van de arbeidsgerelateerde blootstelling. 

Hageman werkte tot zijn pensioen als neuroloog. Tevens was hij vanaf 1997 lid van het inmid-
dels opgeheven Solvent Team in Enschede. Tot de start van de OPS-regeling (1 maart 2020) 
heeft hij veel mensen met de diagnose naar huis gestuurd, wetende dat zij niet veel kanten op 
konden. ‘Vanaf ‘97 hebben we OPS bij ongeveer vijfhonderd mensen vastgesteld. Maar zelfs na 
de diagnose werd de ziekte niet erg serieus genomen. Een groot deel van medisch Nederland 
deed het af als flauwekul. Goed, de mensen worden moe, vergeetachtig en somber. Ze worden 
prikkelbaar, krijgen problemen met de concentratie. Maar is dat wel echt een ziekte? Sommige 
patiënten durfden een zaak tegen een oud-werkgever te beginnen. Dat waren tijdrovende  
procedures die niet veel blije gezichten hebben opgeleverd.’ 

Inmiddels is er voldoende wetenschappelijk bewijs voor de schadelijke effecten van  
oplosmiddelen. 

‘Het bestaan van OPS staat onomkeerbaar vast. We hebben lange tijd alleen verwijzingen van 
bedrijfsartsen gezien. De laatste jaren zijn ook steeds meer neurologen gaan doorverwijzen. 
Dankzij wetenschappelijke publicaties en het goede werk van de FNV en Stichting OPS, is de  
erkenning enorm toegenomen. Dat is belangrijk voor de patiënten, maar ook voor hun familie. 
Het gezin lijdt altijd mee. Je hoort schrijnende verhalen van kinderen die hun vriendjes niet mee 

naar huis mochten nemen, omdat pa moe op de bank zat. Veel patiënten werden met scheve 
ogen aangekeken. Ook dat is nu verleden tijd.’

Met het voorzitterschap van het medisch panel wil Hageman zijn steentje bij blijven dragen 
aan de OPS-problematiek. Hij kijkt terug op een goed verlopen jaar. ‘In totaal hebben we 450 
dossiers behandeld. Daarmee hebben we de grootste groep gehad. Door de verplichting om 
binnen alleen met watergedragen producten te werken, is het aantal diagnoses sterk afgeno-
men. Toch vindt er nog altijd blootstelling plaats. In de buitenlucht, maar ook in bedrijven die 
het niet zo nauw nemen met de regels. Daarom is het goed dat patiënten aanspraak kunnen 
blijven maken op de tegemoetkoming. Het OPS-loket doet op dit punt voortreffelijk werk.  
De communicatie loopt soepel en de onderlinge samenwerking met de panelleden is  
uitstekend. Ik ben ook blij met de regeling. Het is gewoon goed dat patiënten na al die jaren  
eindelijk compensatie krijgen voor hun ziekteleed.’

G E R A R D  H AG E M A N  ( 68 )  
I n t e r v i e w

V O O R Z I T T E R  M E D I S C H  PA N E L  O P S  LO K E T 
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Voorlichting voor asbestslachtoffers
Voorlichting vindt in 2020 op verschillende manieren plaats. Belangrijk is de website  
die met grote regelmaat wordt geactualiseerd. De startpagina van www.ias.nl is in 2020 
41.422 keer bezocht, Asbestregister.nl 1293 keer.  Verder werden vier editorials en 157 
nieuwsberichten op het gebied van asbest en gezondheid op ias.nl geplaatst. Deze  
editorials en berichten zijn verwerkt in vier digitale nieuwsbrieven die aan bijna 600 abon-
nees zijn verstuurd. Begin 2020 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 2019 in  
digitale vorm. In het najaar van 2020 heeft Asbestkaart.nl een nieuw jasje gekregen

Voorlichting in verband met invoering Regeling CSE
Aan de voorlichtingscampagne voor de Regeling CSE is vanwege de kenmerken van de 
doelgroep (o.a. psychische problemen en geheugenverlies) in het voorjaar van 2020 extra 
veel aandacht besteed. Naast een folder, een stappenplan en de website OPS-loket.nl 
zouden er gedurende de maanden maart en april zes voorlichtingsbijeenkomsten  
plaatsvinden door het hele land. Helaas konden deze bijeenkomsten door Corona niet 
doorgaan. Ondersteuning van de stichting OPS en intensieve persoonlijke begeleiding 
hebben ervoor gezorgd dat betrokkenen toch het OPS-loket hebben gevonden.

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

Uitgave van:
en

Neem zo snel mogelijk contact
op met het Instituut 

Asbestslachtoffers om uw 
rechten  veilig te stellen. 

079-750 71 50

2020

Mesothelioom en Asbest
Tegemoetkoming en schadevergoeding



Uitgave van:
en

Vraag aan uw longarts 
of u asbestose 

volgens de regeling 
TAS of TNS heeft.

Het slachtoffer moet 
zelf de aanvraag 

indienen.

Asbestose en asbest 
 Tegemoetkoming en schadevergoeding

2020

Uitgave van:
en

Heeft u een diagnose 
van het solvent team? 

Meld u zich dan aan 
 bij het  OPS-loket.

OPS en werk
Tegemoetkoming van de overheid

Deze folder is een gezamenlijke uitgave van het OPS-loket  
en de Sociale Verzekeringsbank.

Adresgegevens:

OPS-loket
Bredewater 6
Postbus 684
2700 AR  Zoetermeer 
Telefoon: 088 2031456
Fax: 088 2031455
E-mail: info@ops-loket.nl 
Website: www.ops-loket.nl 

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

De genoemde bedragen zijn geldig  t/m 31 december 2020

2020

OPS-loket

OPS-loket
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‘Het heeft weinig zin om terug te kijken’

‘Als hobby heb ik vroeger veel aan duiken gedaan en dan was het normaal om periodiek je  
longen te laten controleren. Er werd me altijd verteld dat die goed waren, mijn asbestose is een 
paar jaar geleden eigenlijk bij toeval ontdekt. Ik had al een tijdje wat minder lucht en je denkt 
dan ‘’het zal wel met mijn leeftijd te maken hebben”. Tot ik op een zeker moment verkouden  
was en het opeens zo benauwd had, dat ik met spoed naar het ziekenhuis moest. Ik kreeg in  
de ambulance een herseninfarct en lag daarna 11 dagen in coma. Ze hebben me toen onder-
zocht en ontdekt dat ik asbestlongen had.

In mijn leven ben ik op veel plekken in een omgeving met asbest geweest. Het spul zat overal. 
Dat begon al toen ik in 1949 op 17 jarige leeftijd als leerling-bakker in een bakkerij terecht 
kwam. Op de ovens lag asbest, waar bijvoorbeeld appeltjes op werden gedroogd. Ik had al snel 
alle diploma’s en wilde een eigen zaak beginnen. Maar dat is uiteindelijk helemaal niet door-
gegaan, want ik kreeg bakkerseczeem. Een enorme tegenvaller, daar konden ze in die tijd nog 
niets tegen doen. Ik moest het dus in een andere richting gaan zoeken en zo ben ik in de metaal 
terecht gekomen. Ik heb daarna een aantal baantjes gehad als bankwerker en monteur, waar-
bij je ook altijd wel op een of andere manier met asbest in aanraking kwam. Zo herinner ik mij 
een werkgever waar we lunchten op asbest kussens. Daar keek toen niemand raar van op en ze 
zaten ook nog eens lekker. 

Van scheepswerf de Schelde, waar ik ook een jaar in dienst was, herinner ik me dat we Klingerit 
pakkingen gebruikten. Die waren asbesthoudend, al wist je dat toen nog niet. In 1956 ben ik  
terecht gekomen bij het Gemeentelijk Energiebedrijf (GEB) Rotterdam. Daar heb ik tot aan mijn 
VUT bijna 36 jaar gewerkt. Eerst een paar jaar als monteur, en daarna als leidinggevende, 
waarbij ik vaak in werkplaatsen van de diverse centrales kwam. Daar werd veel asbesthoudende 

isolatie gebruikt en er hing altijd veel asbeststof in de lucht. Ventilatie en beschermingsmiddelen 
waren er niet. 

Dat ik door bemiddeling van het IAS een schadevergoeding heb gekregen is mooi, verder verwijt  
ik mijn werkgever niets. Lange tijd was immers helemaal niet bekend dat asbest gevaarlijk was. 
Bovendien heeft het weinig zin om terug te kijken, het gaat mij meer om de positieve kant van 
de dingen. In mijn tuintje werken gaat nog best goed, ik moet alleen wat vaker even gaan  
zitten. En al heeft mijn vrouw Alzheimer, we kunnen nog steeds van het leven genieten.’

A B  S A N D E R S E  ( 88 )
I n t e r v i e w

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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Asbestkaart - digitale geheugensteun voor asbestslachtoffers,  
werkgevers en verzekeraars 
In 2020 is de Asbestkaart vernieuwd. Dankzij de heldere lay-out en de goede 
zoekfunctie kunnen asbestslachtoffers, maar ook werkgevers en verzekeraars, 
nu vrij eenvoudig nagaan welke kans op blootstelling er in een bepaald  
beroep was. Hiernaast als voorbeeld een lasser die eind jaren zestig in de  
de bedrijfstak ‘carrosserie- aanhanger- en opleggerindustrie’ heeft gewerkt.  
De Asbestkaart meldt dat er ‘goede kans op blootstelling’ was en dat deze 
blootstelling volgens de literatuur 1 tot 2 vezels per cm3 bedroeg. Voor  
meer informatie lees de Editorial

Machiel van der Woude Stipendium voor onderzoek naar afweer tegen  
longvlieskanker
Op 17 januari is voor de vierde keer het Machiel van der Woude stipen dium 
uitgereikt aan Job van Kooten van het Erasmus MC. Het stipendium is ver-
noemd naar de eerste directeur van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).  
Het gaat om een bedrag van € 15.000,-. Van Kooten onderzoekt of het het  
afweersysteem van het lichaam op een tumor kan worden verbeterd door 
met behulp van chirurgie eerst de tumor te verkleinen.  

Deskundigenpanel verjaring niet bijeen gekomen 
De verjaring vormt een belangrijke horde in de juridische lijdensweg van 
asbestslacht offers. Het IAS heeft daarom het deskundigenpanel verjaring  
opgericht. Het panel geeft een advies of het beroep op verjaring in een  
spe cifieke zaak naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar is. 
Zo hoeft een slachtoffer geen juridische procedure te beginnen. Het deskundigenpanel 
verjaring bestaat nu ruim twee jaar en heeft in die tijd maar één keer een advies uitge-
bracht. In 2020 is het panel geen enkele keer bij elkaar gekomen. De Raad van Toezicht en 

Advies van het IAS heeft daarop de criteria aangepast, in de hoop dat vaker een dossier 
aan het deskundigenpanel wordt voorgelegd. Dat is nog zonder succes gebleken. In 2021 
zal het IAS zich daarom opnieuw moeten buigen over het vraagstuk van de verjaring. 

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

24

https://asbestkaart.nl/
https://www.asbestslachtoffers.nl/literatuur/


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
M. De Klerk (vanaf 1-9-2020)
Dr. J.H. Schouwink
Drs. K.H. van de Stadt
Mr. G.J.H.M. Wagemans (tot 1-9-2020)

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
J. Hogenes, beleidsmedewerker
Mr. J.J.M. Voss, juridisch beleidsmedewerker (vanaf 1-6-2020)
N. Martens, bureausecretaris (tot 1-7-2020)
W. Rijkers, bureausecretaris (vanaf 1-6-2020)

Medisch adviseur
Drs. H.A. Voogt

Medewerkers*
Mr. S. van Aken –hoofd unit IAS
N. Akyüz – dossierverantwoordelijke
A. Angoelal – dossierverantwoordelijke
Drs. E. van Doorn – huisbezoek
Drs. J. Geijtenbeek – huisbezoek
J. Knoben – huisbezoek
N. Plaisier – assistent dossierverantwoordelijke 
C. van der Schee – assistent dossierverantwoordelijke
M.D. Schild – dossierverantwoordelijke
B. Versluis – assistent dossierverantwoordelijke
N. Vlendré – assistent dossierverantwoordelijke
Mr. J. Wong Fong Sang – dossierverantwoordelijke
Mr. R.N. Zandbergen – dossierverantwoordelijke 

OPS-loket*
S. Leblanc – assistent dossierverantwoordelijke 
N.E.M. Plaisier – assistent dossierverantwoordelijke 
M. Verbraeken – assistent dossierverantwoordelijke 
N. Zimmerman – assistent dossierverantwoordelijke 
N.B. Versluis – assistent dossierverantwoordelijke 
R.D. Amsterdam – assistent dossierverantwoordelijke 
F.B. Simsek – dossierverantwoordelijke 
mr. H.R.F. Truijman – dossierverantwoordelijke 
 

* De medewerkers van BSA Schaderegeling BV, die in 2020 deel uit  

maakten van de uitvoeringsunit van het IAS en het OPS-loket
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This report for 2020 gives a brief account of the 21th operational year of the Dutch Institute 
for Asbestos Victims (IAS). The IAS advises the Social Insurance Bank (SVB) on entitlement 
to an allowance of € 21.269 (2020) for asbestos victims suffering from mesothelioma or 
asbestosis and since march 2020 for victims with painter’s disease (CSE). The IAS also  
mediates between current and former employers and employees about the payment  
of compensation. In 2020, the standard compensation for mesothelioma was € 66.603. 
For asbestosis, it was € 24.604,  € 43.936 or € 63.268 (2020) depending on the degree of 
pulmonary function loss. The IAS was set up in 1999 by employers and workers associa-
tions, 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 2020, 484 patients diagnosed with malignant mesothelioma contacted the IAS, and 
case files were built for these patients. In 2020, 478 claims were settled, which was less 
than in 2019.  In 2020, 342 assessment decisions under the TAS scheme and 147 assess-
ment decisions under the TNS scheme were sent to the SVB. Of these, nearly 9 out of  
10 recommended the award of compensation.
Mediation cases for 201 employees which were completed in 2020 resulted in 103 (51%) 
claimants receiving full compensation. 

Results of advice and mediation on asbestosis
In 2020, 60 patients diagnosed with asbestosis contacted the IAS, and case files were built 
for these patients. In 2020, 98 claims were settled. Since the introduction of the asbestosis 
scheme in 2014, the IAS has taken on 636 claims, and succeeded in settling 587 of them.  
In 2020, 89 assessment decisions under the TAS and TNS schemes were sent to the SVB. Of 
these, 48 recommended the award of compensation. 41 claims were rejected (in 38 of these 
cases, asbestosis could not be diagnosed). Since the introduction of the TAS and TNS schemes 
in April 2014, 262 assessment decisions recommended the award of compensation.

Mediation cases for 40 employees which were completed in 2020 resulted in 15 claimants 
receiving full compensation. Since the introduction of the asbestosis scheme in April 2014, 
mediation cases for employees or housemates have resulted in 88 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, 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. In 2020 
the processing time for the claims under the provisional payment scheme has been 72 days 
for TAS mesothelioma, 85 days for TNS mesothelioma, 279 days for TAS asbestosis and 234 
days for TNS asbestosis. In 2020 82,5% 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 average 210 days, for asbestosis 339 days. Since the  
introduction of the asbestosis scheme in 2014, the processing time for claims for advance 
payments this disease has 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. 

NEW Allowance scheme for employees with CSE
Since march 2020 victims suffering from CSE (painter’s disease) are entitled to an one-time 
allowance of € 21,269 (2020) from the government. The IAS implements this scheme  
together with the Social Insurance Bank (SVB). In 2020 case files were built for 487 victims. 
128 claims were settled. 395 assessment decisions were sent to the SVB. Of these, 71% 
(281) recommended the award of compensation. 114 claims were rejected (in 102 of  
these cases CSE could not be confirmed by the CSE expert-panel). 

S U M M A R Y
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TAS/TNS-gerechtigden 2000 t/m 2020: aantal mesothelioom/asbestoseslachtoffers 

per 100.000 inwoners op 31 december 2020. Bron: Sociale Verzekeringsbank, R. 

Berkhout, februari 2021
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Stichting Instituut Asbestslachtoffers 
www.asbestslachtoffers.nl

Directie en bureau:
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK Den Haag
Telefoon: 070 - 349 97 54
Fax: 070 - 349 97 96
Email: secrias@ias.nl

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

http://www.asbestslachtoffers.nl
http://www.asbestslachtoffers.nl
mailto:secrias%40ias.nl?subject=
mailto:info%40asbestslachtoffers.nl?subject=
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