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V O O R W O O R D

‘Alle complimenten. Ondanks de zorgen en het verdriet prettig vlot en professioneel ge
handeld.’  Een opmerking van een asbestslachtoffer na dienstverlening door het Instituut 
Asbestslachtoffers (IAS). Dit citaat tekent de gelaagdheid van emoties van asbestslachtoffers. 
Overheersend is het verdriet van de slachtoffers over het lot dat hen trof en de zorgen 
voor de toekomst. Maar in het geheel van treurigheid wordt de ondersteuning door het 
IAS gewaardeerd.
Bij asbestslachtoffers kunnen vele jaren na blootstelling verschillende ziekten zich open
baren. Berucht is mesothelioom, longvlieskanker, met een korte levensverwachting. Ook kan 
men asbestose krijgen, een chronische ziekte die leidt tot een steeds slechtere longfunctie.   

Het IAS is opgericht om de juridische lijdensweg van asbestslachtoffers te bekorten. Daarmee 
wordt vanuit de samenleving erkenning gegeven aan het leed dat asbestslachtoffers is 
aangedaan. Het IAS geeft advies aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over een tegemoet
koming van de overheid. Daarnaast bemiddelt het IAS tussen het slachtoffer en zijn (ex)
werkgever of diens verzekeraar over een volledige schadevergoeding. Voor de asbest
slachtoffers is dit een uitkomst omdat men naast de behandeling van de ziekte vaak heel 
moeilijk in staat  is deze juridische stappen te ondernemen. Maar ook voor werkgevers en 
verzekeraars vormt het IAS een professioneel aanspreekpunt dat werk uit handen neemt.

Gezien de progressie van de ziekten is het belangrijk dat het IAS snel werkt. Het streven is 
om bij leven erkenning te geven. Het IAS hanteert de norm dat voor minimaal 80% van 
alle aanvragen binnen 40 werkdagen een advies wordt gegeven aan de SVB en dat de 
bemiddeling is afgerond binnen 125 werkdagen. Voor de wereld van de letselschade, 
waar het vaak vele jaren duurt voordat een procedure is afgerond, zijn deze termijnen  
ongekend kort. In 2016 is 85% van alle tegemoetkomingen aan de asbestslachtoffers  
met mesothelioom bij leven verstrekt.

In 2016 zijn 580 aanvragen voor de ziekte mesothelioom en 75 aanvragen voor de ziekte 
asbestose ontvangen. Sinds 2008 was de instroom mesothelioom niet zo hoog als in 2016. 
Dit is een indicatie dat Nederland voorlopig nog niet verlost is van de gevolgen van het 
asbestgebruik in de tweede helft van de vorige eeuw. 

In dit jaarverslag doen wij verslag van de verrichtingen van het IAS in het afgelopen jaar. 
Naast de behandeling van dossiers deed het IAS aan voorlichting en kennisontwikkeling. 
Ook in 2016 werkte het IAS goed samen met de Sociale Verzekeringsbank en BSA Schade
regeling. Centrales van werkgevers en werknemers, het Verbond Verzekeraars en het  
Comité Asbestslachtoffers toonden zich wederom zeer betrokken bij de problematiek. 
Een woord van dank aan allen is op zijn plaats.

J.M. Warning, directeur

M.R van der Heijden, voorzitter
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I n t e r v i e w

W I L L E M  W E G G E M A N

‘In die tijd wist ik al dat asbest gevaarlijk zou kunnen zijn’

‘In allerlei functies ben ik mogelijk met asbest in aanraking gekomen. Zeker wist ik het van mijn 
werk bij scheepswerf RDM in Rotterdam. Van 1967-1981 was ik daar in dienst, aanvankelijk als 
plaatwerker, later als controleur van laswerk. Ik werkte weliswaar niet zelf met asbest, maar in 
die omgeving werd het veel gebruikt. De kajuiten van de passagiersschepen waar we aan werk-
ten werden gemaakt van asbestplaten bekleed met formica. Terwijl ze die aan het zagen, boren 
en frezen waren, waarbij veel stof vrij kwam, was ik dan bijvoorbeeld bezig met het plaatsen 
van ventilatiekanalen.

Er waren in die tijd al wel verhalen bekend over mogelijke risico’s van asbestgebruik. We hadden 
in de keuken thuis asbest warmhoudplaatjes en ik zei toen al tegen mijn vrouw: “Doe die maar 
de deur uit”. Maar op het werk ging het toch anders. De werkgever verschafte geen beschermings-
middelen en je accepteerde dat gewoon. Ik heb er geen spijt van. Werken in de scheepsbouw 
was prachtig, ik zou het zo weer doen. Maar uiteraard nu wel met een maskertje op. 

Toen vorig jaar februari bij mij de diagnose mesothelioom werd gesteld was dat voor mij geen 
verrassing. 10 jaar eerder waren er op een foto al vlekken op mijn longen te zien, die waarschijnlijk 
duidden op ingekapseld asbest. Ik heb er dus al lang rekening mee gehouden dat ik een asbest-
ziekte zou kunnen krijgen. 

Ik heb vier chemokuren gehad, dat was wel zwaar. Ze wilden ook nog bestralen, maar omdat 
daarvan geen enkel resultaat kon worden verwacht, heb ik er voor bedankt. Ik had geen zin  
in vervelende bijwerkingen. Op dit moment is de tumor stabiel, maar ik merk wel dat ik 
kortademiger word. Ik neem het zoals het is en probeer zoveel mogelijk te genieten van de tijd 

die mij nog rest. Zo hebben we met het gezin afgesproken dat we elk jaar, zolang het nog kan, 
een lang weekeinde gaan kamperen. Mijn vrouw en ik gaan dan met onze camper en we spreken 
ergens op een camping af, waar ook de kinderen naar toe komen.

Wat het IAS betreft niets anders dan lof. Ze hebben me goed geholpen, in het bijzonder noem ik 
Maud de Bruijn. Die heeft ervoor geknokt dat mijn ex-werkgever aansprakelijkheid zou erkennen. 
Uiteindelijk is dat gelukt met behulp van getuigenissen van oud-collega’s.’

A S B E S T S L AC H TO F F E R  W I L L E M  W E G G E M A N  ( 1945 )
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Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over  
het recht op een tegemoetkoming van € 19.605 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 € 63.188 in 2016. Hierna volgen de resultaten over 2016  
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 2016 neemt het IAS 580 aanvragen in behandeling, dat is meer dan in 2015 (536). In 2016 
worden 556 aanvragen afgewikkeld, flink minder dan in 2015 (633). 
De grafiek toont het verloop van de instroom sinds de start van het IAS in 2000. In totaal 
zijn in de afgelopen 17 jaar 8049 aanvragen in behandeling genomen. Eind december 2016 
zijn hiervan 7795 dossiers afgewikkeld. De voorraad bedraagt op dat moment 254 dossiers.
Het verloop van de instroom in de tijd kenmerkt zich door een piek bij de openstelling 
van de regeling en in het jaar 2008, als de regeling TNS wordt geïntroduceerd. Na 2008 
bevindt de instroom zich op een onverminderd hoog niveau van meer dan 500 aanmel
dingen per jaar. Sinds 2008 was de instroom niet zo hoog als in 2016. 

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 tegemoet
koming wordt verstrekt op basis van de diagnose maligne mesothelioom en de aannemelijk
heid dat het slachtoffer als gevolg van werk in loondienst aan asbest is blootgesteld. In 2007 
is de Regeling Tegemoetkoming nietloondienstgerelateerde gerelateerde slachtoffers 
van mesothelioom (TNS)  ingevoerd voor asbestslachtoffers die niet in loondienst aan  
asbest zijn blootgesteld.

In 2016 verstrekt het IAS 411 adviezen aan de SVB in het kader van de Regeling TAS en 
147 adviezen in het kader van de Regeling TNS  In bijna negen op de tien gevallen geeft 
het IAS een positief advies.

De redenen voor afwijzing van de aanvragen zijn rechts weergegeven. Het advies is in  
60 gevallen negatief (12% van de adviezen). In meer dan de helft van deze gevallen (58%) 
is de afwijzingsgrond ‘geen mesothelioom’. In 32% gaat het om mensen die al zijn overleden 
en geen nabestaande hebben in de zin van de Regeling TAS of de Regeling TNS.

Sinds de oprichting in 2000 heeft het IAS in totaal 6654 adviezen aan de SVB verstrekt  
inzake een tegemoetkoming. Sinds 2003 wordt de tegemoetkoming als voorschot  
uitgekeerd. Voor 5295 mensen heeft het IAS sindsdien de SVB geadviseerd de tegemoet
koming als voorschot toe te kennen. Het verloop van dit jaarlijks aantal positieve adviezen 
is weergegeven in de grafiek hiernaast.

            Afwijzingsgrond 2016

 Geen mesothelioom
 Overleden en geen nabestaanden
 Overig
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Het IAS bemiddelt tussen (ex)werknemers en (ex) werkgevers over het betalen van een 
volledige schadevergoeding. Hiertoe zoekt het IAS samen met het slachtoffer uit bij welke 
(ex)werkgever de blootstelling aan asbest heeft plaatsgevonden. Als deze werkgever nog 
bestaat start het IAS een bemiddelingstraject. Wanneer partijen consensus bereiken over 
het causaal verband tussen de asbestblootstelling en het ontstaan van de mesothelioom 
zal tot schadevergoeding worden overgegaan. 
In 2016 komen in beginsel 394 personen in aanmerking voor bemiddeling. Voor een aantal 
daarvan kan de diagnose mesothelioom niet worden bevestigd of  is het niet mogelijk 
een werkgever te vinden. Feitelijk hebben er in 2016 247 bemiddelingen plaatsgevonden. 
Dit resulteert voor 61% van de bemiddelingen in een volledige schadevergoeding voor 
het slachtoffer.

Sinds de oprichting van het IAS in 2000 is in totaal aan 2559 asbestslachtoffers een volledige 
schadevergoeding betaald. Het aantal geslaagde bemiddelingen per jaar is sinds 2008  
redelijk constant (zie grafiek hiernaast). 2016 laat in absolute zin iets minder geslaagde 
bemiddelingen zien, maar het slagingspercentage van het aantal bemiddelingen is in 
2016 hoger dan het jaar daarvoor.

Een deel van de asbestslachtoffers komt te overlijden zonder een aanvraag bij het IAS te 
hebben ingediend. In dat geval kunnen de nabestaanden zich alsnog tot het IAS wenden. 
Er bestaat dan echter geen recht meer op een tegemoetkoming conform de TAS of de 
TNSregeling en er kan alleen bemiddeld worden  als het gaat om materiële en overlijdens
schade. In 2016 hebben 12 nabestaanden zich aangemeld bij het IAS en is in 50% van deze 
bemiddelingen een schadevergoeding betaald.

Resultaat bemiddelingen in 2016

Resultaat Aantal Aantal Belangrijkste reden afwijzing
Groep niet bemiddelbaar 147
Geen vergoeding 53 Geen mesothelioom 
TAStegemoetkoming 94 Werkgever onvindbaar, failliet
Bemiddelbare groep 247
TAStegemoetkoming,  
maar geen schadevergoeding

96
Geen overeenstemming over  
stelplicht, bewijslast en verjaring 

Schadevergoeding 151
Totaal 394
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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,  maar soms ook veel sneller. Het is daarom belangrijk dat in elk geval de tege
moetkoming, maar zo mogelijk ook de eventuele volledige schadevergoeding, bij leven 
wordt verstrekt. Dat stelt eisen aan de dossierbehandeling.

Daarom worden bij de dossierbehandeling streefcijfers bepaald. De gemiddelde door
looptijd van alle aanvragen voor de voorschotregeling mag niet meer dan 30 werkdagen 
bedragen. In minimaal 80% van alle aanvragen wordt binnen 40 werkdagen na ontvangst 
van de volledige aanvraag een advies gegeven aan de SVB. Voor de bemiddeling is het stre
ven om 80% van alle aanvragen binnen 125 werkdagen af te ronden.

In de grafieken hiernaast valt te zien dat sinds 2013 de doorlooptijd voor de verschillende 
verrichtingen binnen de norm is gebleven. De bemiddelingen zijn sinds 2013 niet zo snel 
tot afronding gekomen. De resultaten zijn per tertaal (vier maanden) per jaar.
In 2016 is 85% van alle tegemoetkomingen aan de asbestslachtoffers bij leven verstrekt.

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

0

4

8

12

16

20

2015
I

2015
II

2015
III

2014
I

2014
II

2014
III

2013
I

2013
II

2013
III

2016
I

2016
II

2016
III

Dagen

 Doorlooptijd advies tegemoetkoming

ge
m

id
de

ld
e 

do
or

lo
op

tij
d 

in
 d

ag
en

jaar / tertaal

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2015
I

2015
II

2015
III

2014
I

2014
II

2014
III

2013
I

2013
II

2013
III

2016
I

2016
II

2016
III

Dagen

 Doorlooptijd bemiddelingen

ge
m

id
de

ld
e 

do
or

lo
op

tij
d 

in
 d

ag
en

jaar / tertaal

8



In 2015 meldt van alle mensen met mesothelioom 83 procent zich bij het IAS. Dat blijkt 
uit een geactualiseerde vergelijking van aanmeldingen bij het IAS met de gegevens van 
de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) over de mensen die jaarlijks de diagnose mesot
helioom krijgen. 

In 2007 meldde iets meer dan 60% van de patiënten zich. Sinds 2011 ligt dat percentage 
boven de 80%. Een overzicht van het percentage dat zich de afgelopen jaren heeft aan
gemeld is te vinden in nevenstaande grafiek. Hierbij wordt uitgesplitst naar verschillende 
groepen patiënten.

Mensen met een slechte prognose, buikvliesmesothelioom, ouderen (80plus) en 
 vrouwen dienen minder vaak een aanvraag in. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn:
•  Als de ziekte zich in een terminale fase bevindt is de aanmeldprocedure te belastend. 

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

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

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

B E R E I K
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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Belevingsonderzoek 
Al sinds 2008 meet het IAS de tevredenheid van de aanvragers, teneinde de kwaliteit  
van de dienstverlening te monitoren en daar waar nodig te verbeteren. Zo ook in 2016. 
Aanvragers ontvangen kort na afronding van hun aanvraag 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. Ruim 68% van 
de in 2016 verstuurde vragenlijsten is aan het IAS ingevuld teruggestuurd. De 329 terug
ontvangen lijsten leveren de volgende resultaten op (zie tabel hiernaast).  

Zeer belangrijk is 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 asbestkanker in 
Nederland. De coördinatie van dit onderzoek is in handen van dr. Sjaak Burgers, voorzitter 
van de werkgroep Mesotheliomen van de Longartsenvereniging. De betrokken onderzoe
kers stellen het bijzonder op prijs deze financiële steun te ontvangen in de strijd tegen  
asbestkanker. In 2016 ontving het IAS 8 donaties.

Vraag
Ja  
%

Nee  
%

Geen  
mening %

Wees de specialist op het belang van een tijdige  
aanvraag?

89 11

Gaf het IAS voldoende uitleg bij het invullen van  
het vragenpakket?

96 1 3

Verliep het intakegesprek goed? 98 1 1
Werd tijdens de behandeling voldoende informatie  
verstrekt over de voortgang?

94 4 2

Werd de informatieverstrekking over het algemeen  
als duidelijk ervaren?

96 3 1

Was het contact met de medewerkers van het IAS  
prettig?

97 1 2

K L A N T T E V R E D E N H E I D 
Ke r n c i j f e r s  M e s o t h e l i o o m
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I n t e r v i e w

‘Misschien heeft hij ook wel met zakken asbest gesjouwd’

‘ Vorig jaar oktober voelde onze vader zich niet goed. Na onderzoek bleek dat er vocht achter 
zijn longen zat en dat hij mesothelioom had. Twee dagen later was hij dood. In het ziekenhuis 
zeiden ze dat je die ziekte alleen kunt krijgen als je vroeger met asbest in aanraking bent ge-
weest. Dat moet dan lang geleden zijn, want hij is 98 geworden en werkte al heel lang niet 
meer. In 1977 werd hij afgekeurd na een bromfietsongeval en kwam hij op 59-jarige leeftijd in 
de WAO terecht. Hij had toen al wel 46 jaar in de haven van Rotterdam gewerkt, waar hij als 
jongen van 13 is gekomen en altijd is gebleven. Hij was sjouwer, dat beroep had je toen, bij het 
laden en lossen van schepen. Hij sjouwde van alles in balen op zijn rug, zoals vlees, kleding,  
thee en kolen. Misschien heeft hij ook zakken asbest gesjouwd, hoewel we hem daar nooit over 
hebben gehoord. Maar ergens moet hij die asbestvezels hebben ingeademd. Hij veegde ook wel 
de ruimen van schepen, dus het kan best ook daar van zijn gekomen.

Het was voor ons een grote verassing dat onze vader deze ziekte had, wij wisten ook helemaal niet 
dat je na zoveel tijd nog van asbest ziek kunt worden. Hij heeft vroeger wel veel longontstekingen 
gehad, al heeft dat er misschien niets mee te maken. En hij is dan wel oud geworden, maar het 
blijft toch je vader die er door die ziekte opeens niet meer is. Het ging allemaal opeens zo snel, 
we hebben daardoor geen afscheid meer van hem kunnen nemen. Dat hebben we heel jammer 
gevonden. 

In het ziekenhuis werden we door de longarts op het spoor gezet van het IAS. We wisten niet dat 
het instituut bestond en dat ze zoveel voor je kunnen doen. Hij was al overleden en zodoende 
kwamen wij als nabestaanden niet meer in aanmerking voor smartengeld of een tegemoet-
koming van de SVB. Maar omdat zijn werkgever aansprakelijkheid heeft erkend, was het wel 

mogelijk materiële schadevergoeding te krijgen. Dat zijn standaardbedragen die het IAS hanteert 
voor onkosten. Bij onze ouders thuis was het geen vetpot, dan is het mooi meegenomen. Er wordt 
nog bekeken of de begrafeniskosten kunnen worden vergoed. We waren daarvoor te weinig 
verzekerd, dus ook dat geld kunnen we goed gebruiken.’ 

D E B B I E  E N  B E P  T R E F F E R S 
I n t e r v i e w

D E B B I E  E N  B E P  T R E F F E R S ,  D O C H T E R S  VA N  A S B E S T S L AC H TO F F E R  C A R E L  T R E F F E R S   ( 1918 - 2016 )
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Naast mesothelioom adviseert het IAS sinds 2014 de Sociale Verzekeringsbank (SVB) ook 
over een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers met de ziekte asbestose.
Ook bemiddelt het IAS tussen (ex)werkgevers en (ex)werknemers met asbestose over 
het betalen van een schadevergoeding. Hierna volgen de resultaten over 2016 wat betreft 
de ziekte asbestose.

Het IAS neemt in 2016 78 aanvragen in behandeling, evenveel als in 2015. In 2016 worden 
81 aanvragen afgewikkeld, minder dan in 2015 (120). De voorraad bedraagt op 31 december 
50 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 drie jaar 313 aanvragen in behandeling genomen. 
Eind december 2016 zijn hiervan 263 dossiers afgewikkeld. 
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Het IAS adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het toekennen van een  
tegemoetkoming van € 19.605 (2016) voor asbestslachtoffers met de ziekte asbestose op 
grond van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS) of voor zelfstandigen 
op grond van de Regeling tegemoetkoming nietloondienstgerelateerde slachtoffers van 
mesothelioom en asbestose (TNS). Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming 
moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo moet vast staan dat betrokkene beroeps
matig langdurig en intensief aan asbest is blootgesteld. Verder dient de diagnose asbestose 
te zijn gesteld en moet er sprake zijn van een ernstige mate van longfunctieverlies.  
Het Nederlands Asbestose Panel (NAP) van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor 
Longziekten en Tuberculose (NVALT) doet hiervoor de medische beoordeling.

In 2016 verstrekt het IAS 74 adviezen aan de SVB voor een tegemoetkoming via de  
Regeling TAS of TNS. Voor 32 mensen resulteert dit in toekenning van de tegemoetkoming. 
De redenen voor afwijzing van de aanvragen zijn rechts weergegeven. Het advies is in  
41 gevallen negatief (55%). Bij 39 aanvragen was geen sprake van de ziekte asbestose. 

De tegemoetkoming wordt als voorschot uitgekeerd. Het verloop van het aantal toe
gekende tegemoetkomingen sinds de openstelling van de regeling voor asbestose in 
april 2014 is weergegeven in nevenstaande grafiek. In de afgelopen drie jaar heeft het  
IAS aan de SVB 294 adviezen verstrekt in het kader van een tegemoetkoming via de  
Regeling TAS of TNS. Voor bijna een op de drie (96) resulteert dit advies in toekenning  
van de tegemoetkoming.

            Afwijzingen asbestose
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Bemiddelingen 
Voor de groep werknemers bemiddelt het IAS met de (ex) werkgevers over het betalen 
van een schadevergoeding van respectievelijk € 22.769,, € 41.397, of € 60.024, (2016), 
afhankelijk van de ernst van het longfunctieverlies. 

In 2016 komen in beginsel 76 personen in aanmerking voor bemiddeling. Voor een aantal 
daarvan kan de diagnose asbestose niet worden bevestigd of  is het niet mogelijk een werk
gever te vinden. Feitelijk vinden er in 2016 29 bemiddelingen plaats. Dit resulteert voor  
16 bemiddelingen (55% van het aantal bemiddelingen) in een volledige schadevergoeding 
voor het slachtoffer.

Sinds de invoering van de regeling voor asbestose op 1 april 2014 is in totaal aan 37 asbest
slachtoffers een volledige schadevergoeding betaald. Het aantal geslaagde bemiddelingen 
was in 2016 iets lager dan in 2015 (zie grafiek hiernaast).

Resultaat bemiddelingen in 2016

Resultaat Aantal Aantal Belangrijkste reden afwijzing
Groep niet bemiddelbaar 47
Geen vergoeding 39 Geen asbestose 
TAStegemoetkoming 8 Werkgever onvindbaar, failliet
Bemiddelbare groep 29
TAStegemoetkoming,  
maar geen schadevergoeding

13
Geen overeenstemming over  
stelplicht, bewijslast en verjaring 

Schadevergoeding 16
Totaal 76
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Resultaat bemiddelingen sinds 2014

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

B E M I D D E L I N G E N
Ke r n c i j f e r s  A s b e s t o s e

14

http://www.ias.nl/CMS/show.do?ctx=637278,701749&anav=643824


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 belang
rijk slachtoffers zo min mogelijk met de afhandeling van hun aanvraag te belasten. Snelle 
afwikkeling van een aanvraag is daarom van belang.
Hiervoor zijn bij de dossierbehandeling streefcijfers bepaald. De gemiddelde doorlooptijd 
van alle aanvragen voor de voorschotregeling mag niet meer dan 30 werkdagen zijn.  
In minimaal 80% van alle aanvragen wordt binnen 40 werkdagen na ontvangst van de 
volledige aanvraag en advies gegeven aan de SVB. Voor de bemiddeling is het streven  
om 80% van alle aanvragen binnen 125 werkdagen af te ronden.

In de grafieken hiernaast valt te zien dat sinds de start in 2014, de doorlooptijd voor de 
aanvraag van een voorschot niet binnen de norm is gebleven. Reden is dat voor de diagnose 
van deze ziekte meer gegevens nodig zijn en dit proces daarom langer duurt dan bij 
mesothelioom. 
De doorlooptijd voor het afronden van de bemiddeling valt wel binnen de gestelde norm.
Hiernaast zijn de resultaten per tertaal (vier maanden) per jaar weergegeven. 

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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I n t e r v i e w

Het verhaal van dossierbehandelaar Daniëlle Valstar, die bij 1.000 
asbestslachtoffers thuis is geweest 

 ‘Als mensen zich als asbestslachtoffer aanmelden, dan is het de taak van mij en mijn collega’s 
om zo snel mogelijk te helpen om het arbeidsverleden in kaart te brengen. Dat kan telefonisch, 
maar vaak is het beter om een huisbezoek af te leggen om de gewenste gegevens boven tafel  
te krijgen. Ik ben met dit werk begonnen in 2008 en ik sta op het punt om mijn 1.000ste bezoek 
af te leggen.

Die huisbezoeken zijn vaak emotioneel, want mensen hebben meestal pas kort daarvoor te horen 
gekregen dat ze een asbestziekte hebben. Dan zijn ze natuurlijk verdrietig. En soms ook gewoon 
boos, dat uiten ze dan naar mij toe. Ik begrijp dat wel. En meestal klaart de lucht tijdens het ge-
sprek al op, als men inziet dat ik ze kan helpen om een tegemoetkoming te krijgen of een claim 
in te dienen. Zelf lukt het overigens ook niet altijd om je van je gevoel af te sluiten. Zo ken ik een 
paar gevallen van heel jonge mensen met mesothelioom, dat is nog aangrijpender.

De huisbezoeken worden jaarlijks door het IAS geëvalueerd. Hieruit komt terug dat men de be-
zoeken erg op prijs stelt. Het hele systeem van bemiddeling en schadevergoeding tot uitkering 
volgens de regelingen, zit overigens goed in elkaar. Ik heb alleen moeite met de verjaring, waar 
werkgevers en verzekeraars soms een beroep op doen. Wat mij betreft zou dat niet mogen. 
 
Verder werkt het prima. De mensen worden vlot geholpen en de SVB keert ook razendsnel de  
tegemoetkoming uit. Soms heeft men al binnen een week het geld op de bank. Ik krijg veel 
mooie reacties van mensen die – als het dan nog kan – een reis gaan maken. Maar nog be-
langrijker is de erkenning. Al met al is het dankbaar werk wat ik doe. Het geeft echt het gevoel 
dat je iets kunt betekenen.‘

Het huisbezoek
Het huisbezoek is er voor alle asbestslachtoffers. Tijdens het allereerste contact met het IAS, bij 
de aanmelding dus, wordt het huisbezoek door de intake-medewerker aangeboden. Een van 
de huisbezoekmedewerkers komt dan bij het slachtoffer thuis om samen te onderzoeken waar 
en wanneer het contact met asbest heeft plaatsgevonden.

DA N I Ë L L E  VA L S TA R
D O S S I E R B E H A N D E L A A R  DA N I Ë L L E  VA L S TA R  ( 1985 )
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Voorlichting vindt in 2016 op verschillende manieren plaats. Belangrijk hierbij is de website 
die van dag tot dag geactualiseerd wordt. De startpagina van www.ias.nl wordt in 2016 
bijna 12.000 keer bezocht. Op de website zijn in 2016 zes editorials en 217 nieuwsberichten 
op het gebied van asbest en gezondheid geplaatst. Deze editorials en berichten zijn  
in vier digitale nieuwsbrieven verwerkt die aan bijna 600 abonnees zijn verstuurd.
Begin 2016 zijn de twee patiëntenfolders folders ‘Asbest en Asbestose’ en ‘Asbest en 
Mesothelioom’ vernieuwd en gedistribueerd naar de longartsen en longpoli’s van alle  
ziekenhuizen in Nederland. Op 6 en 7 april is het IAS met een stand vertegenwoordigd op 
de Asbestosbeurs in Rotterdam, een kleinschalige beurs voor de asbest(sanering)sector. 
Het IAS neemt daar ook deel aan een paneldiscussie, evenals op 30 september tijdens een 
seminar over beroepsziekten, en op 8 november op de 15de Nationale Asbestconferentie 
in Venlo. Het IAS geeft verder in het najaar presentaties op de ledenvergadering van de 
Asbestslachtoffersvereniging Nederland op 1 oktober en op een bijeenkomst van het 
Platform Onderlinge Verzekeraars (POV) op 17 november. 
Het jaarverslag over 2015 verschijnt op ‘workers memorial day’ 28 april, de dag dat inter
nationaal wordt stil gestaan bij slechte omstandigheden op het werk. Het ANP en Radio 
Rijnmond geven hier aandacht aan. 
In het najaar van 2016 is een geheel vernieuwde uitgave van het algemene informatie
boekje verschenen. Verder is de vragenlijst in het belevingsonderzoek tegen het licht  
gehouden en op belangrijke punten aangepast. Het IAS komt in 2016 diverse malen in 
verschillende media naar voren. Op de pagina ‘IAS in de Media’ vindt u voorbeelden van 
deze publicaties.  

V O O R L I C H T I N G
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Een rechter uit Almelo oordeelt in februari dat een 64jarige asbestsaneerder die met asbest 
en vergunningen had gesjoemeld, binnen drie maanden 5.000 euro moet storten op de 
rekening van het IAS

In april publiceert het vakblad Asbestmagazine een kennismakingsinterview met Jan 
Warning, de nieuwe directeur van het IAS. Als twee belangrijkste uitdagingen noemt 
Warning de kunst om de balans tussen de convenantpartijen van het instituut in even
wicht te houden  en dat  het IAS naast bemiddeling van slachtoffers ook meer de rol  
van kennisinstituut gaat ontwikkelen. 

Een internationale conferentie in het kader van het Nederlandse EUvoorzitterschap onder 
de titel ‘preventing workrelated cancer’ wordt geopend met een film over (onder meer) 
een asbestslachtoffer waarvoor het IAS heeft bemiddeld.

In juni haalt asbest verschillende keren het landelijk nieuws. Op 2 juni is er veel aandacht 
voor een schotschrift tegen ‘asbesthysterie’, een week later is er de uitzending van 
Zembla over asbest in de bakkerijsector. Beide keren weten de media het IAS te vinden. 
Per saldo heeft de inbreng van het IAS geleid tot een meer genuanceerde berichtgeving. 
Verder levert  Warning een bijdrage aan het vakblad Cobouw over asbestslachtoffers in 
de bouw. 

In augustus beschrijft  Warning in de blog ‘een bittere erfenis uit het verleden’ voor de 
website Bouwkennisblog waarom de meeste dienstverbanden waarin asbestslachtoffers 
hebben gewerkt uit de bouw en installatiebranche komen. 

I A S  I N  D E  M E D I A
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I n t e r v i e w

‘Je vraagt je wel eens af waarom ze toen niet strenger gecontroleerd 
hebben’

In 1970 kwam ik als 17-jarige vanuit Suriname naar Nederland, waar ik ben gaan werken bij een 
bedrijf waar ze asbestproducten maakten voor isolatiedoeleinden. Mijn broer werkte daar al, 
maar- achteraf bezien- op een minder risicovolle plek. Ik kwam terecht op de afdeling waar asbest 
werd vermalen. Je moest zakken asbest legen in een trechter, waar veel asbeststof bij vrij kwam. 
Daar heb ik een half jaar zonder beschermingsmiddelen gewerkt en ik moet zo veel asbestvezels 
hebben ingeademd. Later ben ik bij mijn weten nooit meer met asbest in aanraking geweest. 
Blijkbaar was die korte tijd voldoende om er jaren later opeens ziek van te worden. Ik was jong 
en blij dat ik dit werk had en niemand vertelde je iets over de risico’s. Misschien was het allemaal 
nog niet zo duidelijk toen, maar Ik denk wel dat ze al meer moeten hebben geweten over de  
gevaren van asbest. Nu bestaat er voor alles strenge Arbowetgeving en controleren ze alles. 
Voor asbest was er niets geregeld.

Die mesothelioom hebben ze pas na een tijd ontdekt. Na een longontsteking had ik maanden 
lang enorme vochtophoping bij mijn voeten. Aanvankelijk dacht men dat het lag aan mijn  
medicijnen tegen hoge bloeddruk. Of aan trombose. Dat bleek het allemaal niet te zijn. Omdat 
ik ook wat benauwd was, heb ik een pet-scan van mijn longen gehad. Daarop waren oplichtende 
plekken te zien, een indicatie voor een kwaadaardige ziekte. Na een biopt werd duidelijk dat het 
asbestkanker was. Dit werd mij begin december 2016 medegedeeld, leuke feestdagen heb je 
dan niet meer. 

Ik ben sportief, heb bijvoorbeeld heel lang gevoetbald en was altijd gezond. Dan is het heel 
moeilijk om deze ziekte te accepteren. En als dit je vlak voor je pensioen overkomt dan is dat  

extra zuur. Al mijn plannen voor daarna zijn in duigen gevallen. Gelukkig voel ik me op dit  
moment nog vrij goed, hoewel ik wel snel kortademig ben als ik teveel beweeg. Ik heb nu vier 
chemokuren gehad. Op de scan zag het er na twee kuren best goed uit, het leek zelfs of de tumor 
minder was. We blijven dus positief en proberen er elke dag iets van te maken. Het IAS heeft me 
overigens goed en snel geholpen. Zo kwam er een getuigschrift van mijn ex-werkgever boven 
tafel, dat maakte afwikkeling van de schade een stuk gemakkelijker.’

E WA L D  V E R B O N D
A S B E S T S L AC H TO F F E R  E WA L D  V E R B O N D  ( 1953 )
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Onderzoeksagenda
Op 22 augustus organiseert het IAS een ‘Invitational Conference’ over mogelijk onderzoek 
door of in opdracht van het IAS. 15 onderzoekers vanuit verschillende disciplines (medici, 
epidemiologen, juristen, statistici) discussiëren met elkaar en met medewerkers van het 
IAS  over de onderzoeksagenda van het IAS voor de komende jaren. Het is een levendige, 
constructieve gedachtewisseling die resulteert in de keuze van vijf onderzoeksvragen.

1. Welke beroepsgroepen zijn het meest getroffen?
Doel van dit onderzoek is het historisch risico op asbestblootstelling beter in kaart te 
brengen. In dit onderzoek zal de uitgebreide dataverzameling van meer dan 7000 asbest
slachtoffers van het IAS gekoppeld worden aan gegevens over omvang van de beroeps
bevolking in de jaren van blootstelling aan asbest. 

2. Wat kunnen we leren van ervaringen uit het verleden?
De kennis van het IAS heeft niet alleen betrekking op het verleden maar is ook belangrijk 
voor het heden. Doel van dit project is de asbestrisico’s in specifieke beroepsgroepen in 
kaart te brengen. 

3. Wat is de ontwikkeling van asbestziekten in de toekomst?
Recent onderzoek in Zweden laat zien dat de neergang van het aantal mesothelioom 
slachtoffers al is ingezet, maar door demografische ontwikkelingen nog niet zichtbaar is. 
Doel van dit onderzoek is na te gaan of een zelfde ontwikkeling in Nederland gaande is.  

4. Welke informatie hebben we over milieu- of achtergrondblootstelling?
Over de risico’s als het gaat om blootstelling in het milieu of bij het gebruik van een gebouw 
weten we nog vrij weinig. Maar bij het IAS kunnen we deze TNSgroep slachtoffers wel 
beter leren kennen. Deze groep omvat mensen die niet in loondienst aan asbest zijn 
blootgesteld. Dit kunnen zelfstandigen zijn en mensen die via het milieu met asbest in 
aanraking zijn geweest. Onderzoek bij deze groep kan meer licht werpen op het relatieve  
risico bij blootstelling aan asbest in een gebouw of in het buitenmilieu.

5. Evaluatie van de invoering van de regeling rond asbestose
Sinds 2014 kunnen ook asbestose slachtoffers aankloppen bij het IAS. Meer mensen dan 
verwacht hebben het IAS weten te vinden, waarvan een groot deel moest worden teleur
gesteld omdat ze geen asbestose blijken te hebben. In de evaluatie moet aan de orde komen 
wat er goed maar ook wat er minder goed ging bij de invoering van de asbestose regeling. 
Wat kunnen we hiervan leren voor de toekomst?

Werkwijze Nederlands Asbestose Panel
In oktober beschrijft Wanda Hagmolen of ten Have in het Nederlands Tijdschrift voor  
Geneeskunde de werkwijze en resultaten van het Nederlands Asbestose Panel (NAP) bij 
de afhandeling van aanvragen voor financiële compensatie van patiënten met asbestose. 
Voor 70 van 207 aan het NAP voorgelegde dossiers heeft het panel geoordeeld dat de 
gegevens compatibel zijn of kunnen zijn met asbestose; 65 patiënten voldeden tevens 
aan het longfunctiecriterium. Voor de overige casussen was vaak sprake van pleurale  
plaques zonder aanwijzingen voor diffuse longfibrose.

K E N N I S O N T W I K K E L I N G
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Verjaring is het belangrijkste knelpunt in de bemiddeling van het IAS. De meeste asbest
slachtoffers worden geconfronteerd met de ziekte op het moment dat de schade al is 
verjaard. Voor asbestslachtoffers die in de vorige eeuw aan asbest zijn blootgesteld be
draagt de wettelijke verjaringstermijn dertig jaar. Meestal ontvangt het asbestslachtoffer 
dan wel de tegemoetkoming, maar wanneer de werkgever of verzekeraar een beroep 
doet op verjaring is consensus over een volledige schadevergoeding voor het slachtoffer 
niet mogelijk. 
Vanaf januari 2016 heeft er intensief overleg plaatsgevonden tussen het ministerie van 
SZW en het IAS over dit knelpunt ten behoeve van toekomstige slachtoffers.
Ten behoeve van dit overleg heeft het IAS in 2016 gegevens uit haar eigen databank  
aan een nadere analyse onderworpen. Hierna volgen de resultaten van deze analyse.  

Latentietijd meer dan 50 jaar
De latentietijd is de tijd tussen de start van het dienstverband waar men voor het eerst 
aan asbest is blootgesteld en het moment waarop de diagnose mesothelioom wordt  
gesteld. Volgens internationaal onderzoek is de gemiddelde latentietijd ruim 40 jaar  
(Marinaccio, 2007). De latentietijd van recente slachtoffers met mesothelioom neemt  
toe ten opzichte van slachtoffers die zich in het begin van de eeuw bij het IAS hebben 
gemeld. Voor de meest recente groep bedraagt de latentietijd inmiddels meer dan 50 jaar. 
Niet vast te stellen is op welk moment de fatale blootstelling heeft plaatsgevonden, aan
gezien veel mensen langere tijd en/of op verschillende locaties met asbest in aanraking 
zijn geweest. De latentietijd geeft dus geen haarscherp beeld.
Resultaten van de analyse van de IASgegevens zijn:
•  In het jaar 2005 was de gemiddelde latentietijd 48,5 jaar, in 2014 is deze opgelopen  

tot 53,1 jaar (zie grafiek rechts);
•  Op dit moment wordt driekwart van de asbestslachtoffers met verjaring geconfronteerd, 

omdat zij ziek zijn geworden op een moment dat de schade in juridische zin al is verjaard;
•  Verjaring is de meest voorkomende reden waarom de bemiddeling van het IAS  

niet resulteert in schadevergoeding voor het slachtoffer (zie tabel rechts);
•  Een groot aantal zaken wordt echter wel geregeld omdat enkele grote partijen  

vrijwillig afzien van een beroep op verjaring.

Latentietijd bij mesothelioom
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Toelichting: op de horizontale X-as staat het aantal slachtoffers (n) per jaar waarop de berekening is gebaseerd.  
De verticale y-as geeft de gemiddelde latentietijd aan in jaren (driehoekjes) en via de verticale lijnen de waarden  
waartussen de latentietijd voor 95% zeker zal liggen. 

Beroep op verjaring in niet geregelde dossiers van het IAS 2012-2015

Resultaat 2012 2013 2014 2015 Totaal
Beroep op verjaring 59% 32% 38% 40% 41% (N=288)

Toelichting: de tabel laat per jaar zien welke percentage van de ‘niet geslaagde’ bemiddelingen als reden een beroep  
op verjaring had. Niet geslaagd wil zeggen geen schadevergoeding voor het slachtoffer.

V E R J A R I N G
Ke n n i s o n t w i k ke l i n g 
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‘Dankzij immunotherapie heeft hij in redelijke kwaliteit nog wat  
langer geleefd’

Mijn vader is op zijn 16e gaan werken als verwarmingsmonteur. In zijn loopbaan is hij bij  
verschillende bedrijven aan asbest blootgesteld, maar het langst bij zijn laatste werkgever.  
Hij was daar in dienst van 1979 tot 2002 en verzorgde het onderhoud aan cv-installaties bij  
diverse kazernes in de omgeving van Breda. Die verwarmingsketels werden geïsoleerd met  
asbestpakkingen en asbestkoord. En onder de ketels lagen asbestplaten, bij het zagen waarvan 
veel asbeststof vrij kwam. In 1995 is er ergens een ketel ontploft en mijn vader werd opgeroepen 
om de afsluiters dicht te draaien. Hierbij is veel asbest vrijgekomen, wat later nog is bevestigd in 
een brief. Die brief heeft gediend als bewijs toen mijn vader ziek was geworden en via het IAS de 
werkgever aansprakelijk is gesteld.

In 2014 werd bij mijn vader mesothelioom geconstateerd. Hij was toen al een tijdje benauwd.  
Er bleek vocht in zijn longen te zitten en op de longfoto’s waren tumoren te zien. Hij heeft daarna 
de gebruikelijke behandeling gehad, waarbij vocht wordt afgetapt en de longen worden geplakt. 
Ook kreeg hij chemotherapie. Daarnaast heeft hij in 2015 immunotherapie gehad. Dat is een 
behandeling waarbij de eigen lichaamscellen worden ingezet om tumoren te bestrijden. Het is 
een nog experimentele behandeling, die niet door zorgverzekeraars wordt vergoed en kostbaar 
is. Zonder donaties van slachtoffers aan het IAS voor kankeronderzoek, was deze behandeling 
niet mogelijk geweest. Wij zijn daar als familie heel dankbaar voor, want wij denken dat hij 
daardoor- met een redelijke kwaliteit- nog wat langer heeft geleefd. Mijn vader wist uiteraard 
dat hij niet te genezen was, de behandeling gaf slechts uitstel. Hij heeft daarom ook meege-
daan om het onderzoek verder te helpen, in de hoop dat er ooit genezing van asbestkanker 
mogelijk is.

Eind 2016 werd hij opeens een stuk slechter, de tumor bleek enorm gegroeid en hij had veel pijn. 
Hij heeft toen al zijn energie gebruikt om zijn 50-jarig huwelijksfeest nog te kunnen meemaken. 
Dat was op 9 februari van dit jaar. Dat hebben we met de hele familie gevierd en dat was ondanks 
alles iets heel moois. Kort daarna is hij gestorven. Op zijn verzoek stonden er op de begrafenis 
collectebussen voor het IAS, want hij wilde op deze manier iets terug doen voor het instituut.  
Er is een mooi bedrag opgehaald. ‘

J O H N  H U I J B R E G T S
I n t e r v i e w

J O H N  H U I J B R E G T S ,  ZO O N  VA N  A S B E S T S L AC H TO F F E R  J AC K  H U I J B R E G T S  ( 1946 - 2017 )
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B E S T U U R  E N  O R G A N I S AT I E / P E R S O N A L I A

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

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

Raad van Toezicht en Advies
Drs. A. Woltmeijer (CNV) (voorzitter)
Mr. M. Beugel (Verbond van Verzekeraars)
A.C. Klapwijk, MSc (MHP)
Mr. W.M.J.M. van Mierlo (VNONCW en MKBNederland)
mw. mr. T.A. Groenewoud (VSO)
Mr. R.F. Ruers (Comité Asbestslachtoffers)
Drs. W. van Veelen (FNV)
Ir. H. Koehorst (LTO Nederland)  

Bureau
Dr. J.M. Warning, directeur
Drs. S.A. Aarendonk, beleidsmedewerker
J. Hogenes, beleidsmedewerker, vanaf 1 oktober 
N. Martens, bureausecretaris

Medisch adviseur
Drs. H.A. Voogt

Medewerkers*
Mr. Kuiper, hoofd unit IAS
Mr. N.J. van Osch – adviseur
D.M. Valstar LL.B – dossierverantwoordelijke en huisbezoek
Mr. M. L. de Bruijn – dossierverantwoordelijke en huisbezoek
Mr. J. Wong Fong Sang  dossierverantwoordelijke
A. Angoelal – dossierverantwoordelijke
Mr. H.R.F. Truijman  dossierverantwoordelijke
Mr. S. van Aken –dossierverantwoordelijke  en huisbezoek
F. Madjoe  assistent dossierverantwoordelijke
B. Versluis  assistent dossierverantwoordelijke
J. Koster  huisbezoek
Drs. J. Geijtenbeek  huisbezoek
Drs. E. van Doorn  huisbezoek
J. Knoben  huisbezoek

* De medewerkers van BSA Schaderegeling BV, die in 2016 deel uit maakten van de uitvoeringsunit van het IAS
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This report for 2016 gives a brief account of the 17th operational year of the Dutch Institute  
for Asbestos Victims (IAS). The IAS advises the Social Insurance Bank (SVB) on entitlement to  
an allowance of €19,605.00 (2016) for employees (TAS scheme) or other asbestos victims (TNS 
scheme) suffering from mesothelioma or asbestosis. The IAS also mediates between current 
and former employers and employees about the payment of compensation. In 2016, the  
standard compensation for mesothelioma was €63,188.00. For asbestosis, it was €22,769.00, 
€41,397.00 or €60,024.00, depending on the degree of pulmonary function loss.  The IAS was 
set up in 1999 by employers’ and employees’ organisations, the Asbestos Victims’ Committee, 
the Association of Insurance Companies and the government to accelerate the legal process 
of compensation claims and to acknowledge the suffering of asbestos victims.

Results of advice and mediation on mesothelioma
In 2016, 580 patients diagnosed with malignant mesothelioma contacted the IAS, and case 
files were built for these patients. In 2016, 556 claims were settled, which was much less than 
in 2015. Since 2008, the IAS has handled between 500 and 600 claims for mesothelioma 
every year. In 2016, 411 assessment decisions under the TAS scheme and 147 assessment 
decisions under the TNS scheme were sent to the SVB. Of these, nearly 9 out of 10 recom
mended the award of compensation.
Mediation cases for 247 employees which were completed in 2016 resulted in 151 (61%) 
claimants receiving full compensation. Every year, some 60% of victims in mediation cases 
receive full compensation.  

Results of advice and mediation on asbestosis
In 2016, 78 patients diagnosed with asbestosis contacted the IAS, and case files were built 
for these patients. In 2016, 81 claims were settled.  Since the introduction of the asbestosis 
scheme in 2014, the IAS has taken on 313 claims, and succeeded in settling 263 of them. 
In 2016, 74 assessment decisions under the TAS and TNS schemes were sent to the SVB. 
Of these, 32 recommended the award of compensation. 41 claims were rejected (in 39 of 

these cases, asbestosis could not be diagnosed).  Since the introduction of the TAS and TNS 
schemes in April 2014, nearly 1 out of 3 (96) assessment decisions recommended the award 
of compensation.
Mediation cases for 29 employees which were completed in 2016 resulted in 16 claimants 
receiving full compensation. Since the introduction of the asbestosis scheme in April 2014, 
mediation cases for employees or housemates have resulted in 37 claimants (61%) receiving 
full compensation.

Faster processing times 
Mesothelioma victims often pass away within a year from the diagnosis. The IAS aims to pay 
the allowance and, if possible, full compensation while the claimant is still alive. The average 
processing time for claims under the provisional payment scheme may not exceed 30 working 
days. In at least 80% of all claims, a recommendation is sent to the SVB within 40 working 
days of receipt of the full claim. With respect to mediation, the aim is to process 80% of the 
cases within 125 working days. Since 2013, the processing times for the different activities 
related to mesothelioma have been within the time limits. In 2016, 85% of the allowances 
for mesothelioma victims were paid while the patients were still alive.

With respect to asbestosis, there is a less urgent need to pay compensation quickly, because 
it is a chronic disease and patients can often receive the allowance and compensation 
while they are still alive. It is important, however, to burden patients as little as possible.  
This is why the performance targets that apply for mesothelioma also apply for asbestosis. 
Since the introduction of the asbestosis scheme in 2014, the processing time for claims 
for advance payments has exceeded the applicable time limit. The reason for this is that 
investigations into entitlement to advance payments in the case of asbestosis are more 
comprehensive, and therefore more timeconsuming, than in the case of mesothelioma. 
The processing time for completing mediation cases, however, has been within the  
applicable time limit.

S U M M A R Y
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TAS/TNS-gerechtigden 2000 t/m 2016: aantal mesothelioom/asbestose-

slachtoffers per 100.000 inwoners op 31 december 2016. Bron: Sociale 

Verzekeringsbank, R. Berkhout, maart 2017
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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
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
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