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

‘De diagnose mesothelioom werd eind december in het streekziekenhuis gesteld.  
Mijn broer was toen al zwaar ziek. Half februari is hij overleden, na een zeer kort maar 
 pijnlijk ziekbed. In die korte periode is de aanvraag afgerond, ook door goede mede-
werking van de SVB. De uitkering was voor mijn broer van groot belang, mede omdat er 
twee kinderen (redelijk onverzorgd) achterblijven en er natuurlijk flinke kosten zijn 
 gemaakt voor onder andere de crematie.’

Recent ontving het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) een bedankbrief van de broer van 
een asbestslachtoffer waarin bovenstaande passage is opgenomen. De brief tekent de 
ongewoon heftige periode waarin een asbestslachtoffer verkeert op het moment dat de 
ziekte zich eenmaal openbaart. Op zo’n moment kan het een geruststelling zijn dat er op 
financieel gebied zaken uit handen worden genomen.

Het IAS geeft advies aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over een tegemoetkoming 
van de overheid. Daarnaast bemiddelt het IAS tussen het slachtoffer en zijn (ex)werkgever 
of diens verzekeraar over een volledige schadevergoeding. Het is van groot belang dat 
het IAS tempo maakt in de dossierbehandeling, want de asbestziekte kan zich heel snel 
ontwikkelen.

Het aantal aanmeldingen bij het IAS was in 2017 lager dan voorgaande jaren. Dit is voor-
alsnog geen teken dat, 25 jaar nadat het verbod op het gebruik van asbest in Nederland 
is ingesteld, het aantal asbestslachtoffers structureel aan het afnemen is. 

Ook het percentage geslaagde bemiddelingen is lager dan voorgaande jaren. Hier tekent 
zich wel een trend af dat het moeilijker wordt om het bewijs van blootstelling te leveren. 
Asbestslachtoffers worden ouder en de blootstelling dateert van langer geleden. Het IAS 
neemt echter niet bij voorbaat genoegen met een lager percentage geslaagde bemidde-

lingen. Er zijn vorig jaar verschillende projecten geweest om het slagingspercentage te 
verhogen (zie ook pagina 10), die hopelijk in de toekomst vruchten afwerpen. 

Dit jaarverslag geeft inzicht in de verrichtingen van het IAS in 2017. Naast de behandeling 
van dossiers deed het IAS ook aan voorlichting en kennisontwikkeling. Opnieuw werkte 
het IAS goed samen met de Sociale Verzekeringsbank en BSA Schaderegeling. Centrales 
van werkgevers en werknemers, het Verbond Verzekeraars en het Comité Asbest-
slachtoffers toonden zich zeer betrokken bij de problematiek. Het dankwoord bovenaan 
deze pagina is ook bestemd voor allen die het werk van het instituut mogelijk maken.

J.M. Warning, directeur

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

J O S  D E  W I T  ( 1952 )

‘Zelf zou je die schadevergoeding nooit zo snel voor elkaar krijgen’

‘Van 1969 tot mijn pensioen in 2014 was ik bij diverse werkgevers in dienst als isoleerder van 
 ketels en leidingen, in fabrieken overal in Zeeland en in België. Tot aan het begin van de jaren  
90 ging het isoleren met asbest, pas daarna raakte asbest in onbruik en werd er gewerkt met 
steenwol en glaswol. Een groot deel van mijn werkzame leven ben ik dus met asbest in aan
raking geweest, altijd onbeschermd en in niet geventileerde ruimtes, waar vaak enorme wolken 
asbeststof hingen. 

Dat dit allemaal niet zo gezond was, is meer iets van achteraf, in die tijd stond je daar helemaal 
niet bij stil. Je deed gewoon je werk en er werd ook niet over gepraat. Toen ik in mei 2017 hoorde 
dat ik mesothelioom had zei me dat niets, ik had nog nooit van die ziekte gehoord. Bij mij zit 
het in één long, vandaar misschien dat ik er eerst niet zoveel van heb gemerkt. Ik kwam bij de 
dokter omdat ik last had van pijn in mijn schouder, die maar niet wilde over gaan. Toen medi
cijnen niet hielpen is er een scan gemaakt, waarop een tumor was te zien. 

Na vier chemokuren bleek uit de foto’s dat de tumor gelukkig niet groter was geworden. Ik ben 
wat magerder nu en wat eerder moe, maar verder voel ik me niet zo slecht. In het ziekenhuis 
kregen we een folder mee van het IAS en lazen we dat je schadevergoeding kon krijgen. Samen 
met onze dochter hebben mijn vrouw en ik het formulier ingevuld en daarna ging het snel. 
 Binnen enkele weken was het door de medewerkers van het IAS geregeld met mijn laatste werk
gever. Zelf zou je dat natuurlijk nooit zo snel voor elkaar krijgen. Van een deel van het geld
hebben we een andere auto gekocht, ik hoop daar nog wel een paar jaar in rond te rijden.’

A S B E S T S L AC H TO F F E R  M E T  M E S OT H E L I O O M
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Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over  
het recht op een tegemoetkoming van €19.988 voor asbestslachtoffers met de ziekte 
meso thelioom of asbestose. Daarnaast bemiddelt het IAS tussen (ex-)werkgevers en (ex-) 
 werknemers over het betalen van een schadevergoeding. Het standaardbedrag van de 
 schadevergoeding is €63.568 in 2017. Hierna volgen de resultaten over 2017 wat betreft 
de ziekte mesothelioom.

Zodra iemand te horen krijgt dat er sprake is van mesothelioom, kan hij of zij zich aan-
melden 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 2017 neemt het IAS 517 aanvragen in behandeling en 526 aanvragen worden 
 afge wikkeld. Deze cijfers zijn lager dan in 2016, toen er 579 aanmeldingen waren en  
559  aanvragen werden afgewikkeld. 

De grafiek toont het verloop van de instroom sinds de start van het IAS in 2000. In totaal 
zijn in de afgelopen 18 jaar 8566 aanvragen in behandeling genomen. Eind december 
2017 zijn hiervan 8321 dossiers afgewikkeld. De voorraad bedraagt op dat moment 245 
dossiers.

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

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

In 2017 verstrekt het IAS 372 adviezen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het kader 
van de Regeling TAS en 127 adviezen in het kader van de Regeling TNS In bijna 9 op de  
tien gevallen geeft het IAS een positief advies (438).

De redenen voor afwijzing van aanvragen zijn rechts weergegeven. Het advies is in 61 
 gevallen negatief. In bijna 2/3de van deze gevallen (66%) is de afwijzingsgrond ‘geen 
 mesothelioom’. Bij 23% 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 7153 adviezen aan de SVB verstrekt inzake 
een tegemoetkoming. Sinds 2003 wordt de tegemoetkoming als voorschot uitgekeerd. 
Voor 6139 mensen resulteerde dit advies in toekenning van de tegemoetkoming door de 
SVB. Sinds 2003 wordt de tegemoetkoming als voorschot uitgekeerd. Het verloop van dit 
jaarlijks aantal tegemoetkomingen is hiernaast in de grafiek weergegeven.

 Afwijzingsgrond 2017

 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 werk-
gever nog bestaat start het IAS een bemiddelingstraject. Wanneer partijen het eens 
 worden over het causaal verband tussen de asbestblootstelling en het ontstaan van  
de mesothelioom zal tot schadevergoeding worden overgegaan. 

In 2017 komen in beginsel 366 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 zijn er in 2017 254 bemiddelingen. Dit resul-
teert voor 48% van de bemiddelingen in een volledige schadevergoeding voor het 
slachtoffer. Een deel van de asbestslachtoffers komt te overlijden zonder een aanvraag  
bij het IAS te hebben ingediend. In dat geval kunnen de nabestaanden zich alsnog  
tot het IAS wenden. Er bestaat dan echter geen recht meer op een tegemoetkoming 
 conform de TAS- of de TNS-regeling en er kan alleen bemiddeld worden als het gaat  
om materiële en overlijdensschade. 

Het aantal geslaagde bemiddelingen is in 2017 lager dan in de jaren daarvoor (zie grafiek 
hiernaast). Een verklaring is dat asbestslachtoffers met mesothelioom op steeds hogere 
leeftijd ziek worden en langer geleden aan asbest zijn blootgesteld. Het wordt voor hen 
steeds moeilijker te bewijzen dat ze bij een bepaalde werkgever zijn blootgesteld en 
werkgevers hebben geen gegevens meer over die periode. Sinds de oprichting van  
het IAS in 2000 is in totaal aan 2685 asbestslachtoffers en nabestaanden een schade-
vergoeding betaald. 

Resultaat bemiddelingen werknemers/huisgenoten in 2017
Resultaat Aantal Aantal Belangrijkste reden afwijzing
Groep niet bemiddelbaar 112
Geen vergoeding 42 Geen mesothelioom 
TAS-tegemoetkoming 70 Werkgever onvindbaar, failliet
Bemiddelbare groep 254
TAS-tegemoetkoming,  
maar geen schadevergoeding

133
Geen overeenstemming over  
stelplicht, bewijslast en verjaring 

Schadevergoeding 121
Totaal 366
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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 
jaar. Het is daarom belangrijk dat in elk geval de tegemoetkoming, maar zo mogelijk ook 
de eventuele volledige schadevergoeding, bij leven wordt verstrekt. Dat stelt eisen aan de 
dossierbehandeling.

Daarom worden bij de dossierbehandeling streefcijfers gehanteerd. 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 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 2014 de doorlooptijd voor de verschillende 
verrichtingen binnen de norm is gebleven.
 
In 2017 is 85% van alle tegemoetkomingen aan de asbestslachtoffers bij leven verstrekt.
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O N D E R ZO E K  V E R B E T E R I N G  
S L AG I N G S P E R C E N TAG E

Ke r n c i j f e r s  M e s o t h e l i o o m

Een deel van de aanvragers bij het IAS ontvangt na afronding van de aanvraag geen 
 volledige schadevergoeding. Redenen daarvan kunnen zijn dat geen bemiddeling met 
een werkgever mogelijk was of dat de bemiddeling niet tot consensus heeft geleid. 
Dit wordt een niet geslaagde bemiddeling genoemd. De afgelopen jaren heeft het IAS 
onderzocht hoe het slagingspercentage kan worden verbeterd. Vervolgens is besloten 
om vier specifieke projecten te starten die elk een van de problematische aspecten bij  
de dossierbehandeling betreffen, namelijk:
1. Als er discussie is over de blootstelling;
2. De samenwerking met grote ondernemingen;
3. Als het slachtoffer zich geen blootstelling kan herinneren;
4. Als de werkgever onvindbaar is;

Voor de vier projecten zijn gemengde projectgroepen van het directiebureau en dossier-
behandelaars gevormd. Medio 2017 ligt de eindrapportage voor. 

Conclusie is dat alle projectgroepen hun werk hebben afgerond en dat in alle gevallen 
nieuwe zinvolle kennis is ontwikkeld die bruikbaar is bij het streven om het slagings-
percentage te verhogen. In verschillende gevallen is nieuw materiaal gemaakt, zijn 
 interne procedures aangepast of is er een methode ontwikkeld om te benchmarken. 
 Verschillende keren is naar derden opgetreden.

Eén projectgroep heeft al duidelijk resultaat geboekt. Het percentage werkgevers dat 
 onvindbaar is, is aanzienlijk verminderd door betere samenwerking met de Kamer van 
Koophandel. Een andere projectgroep boekte minder resultaat. Voor het plan om 
 duidelijkheid te krijgen over de blootstelling door een tweezijdig getuigenverhoor te 
 organiseren bleek geen animo te bestaan. Vanuit deze werkgroep wordt nu voorgesteld 
om getuigen op een andere manier te benaderen in zaken waren discussie is over de 
blootstelling. 

De projectgroepen zijn inmiddels opgeheven. De uitwerking van aanbevelingen is in het 
najaar van 2017 gestart. 
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‘Ik had eerst geen idee waar ik de ziekte heb opgelopen’

‘Toen ik onlangs hoorde dat ik mesothelioom had, was ik eigenlijk meer verbaasd, dan dat ik er 
ondersteboven van was. Dat komt misschien omdat ik op dat moment nog geen idee had 
waar dit vandaan kwam en ook omdat de geschiedenis zich in feite herhaalde. Want mijn 
moeder heeft asbestose gehad, waar nooit een verklaring voor is gevonden. Daar komt bij dat 
we bij ons thuis niet snel schrikken van een beetje ziekte en tegenslag. Ik heb wat dat betreft het 
een en ander meegemaakt en mijn man heeft al heel vaak in het ziekenhuis gelegen. 

Bij mij begonnen de klachten met een verkoudheid, die maar niet overging. Uiteindelijk bleek  
er nogal wat vocht in de longen te zitten. Dat vocht is weggehaald, waarna de longen zijn 
“ geplakt”. In het ziekenhuis waren ze er al snel achter dat er sprake was van mesothelioom. 
Daarna volgden er chemokuren, maar daar ben ik snel mee opgehouden. Ik had het er niet 
voor over om mij zo ziek te voelen. 

De vraag bleef waar ik deze ziekte heb opgelopen. Heel lang zat ik in het onderwijs en daar  
ben ik bij mijn weten nooit met asbest in aanraking geweest. Maar in het gesprek met het  
IAS kwam naar boven, dat ik bij de renovatie van ons vakantiehuisje eens een weekend lang 
 asbesthoudende vloerbedekking heb verwijderd. Ik deed dat in zakken en veegde de ruimte 
aan. Waarschijnlijk heb ik toen dus de asbestvezels ingeademd, waar ik nu ziek van ben. 

Nadat we in het ziekenhuis op het spoor van het IAS waren gezet, bleek dat ik in aanmerking 
kwam voor de TNStegemoetkomingsregeling voor milieuslachtoffers. Die uitkering was heel 
snel geregeld. Het is afwachten hoe de ziekte zich verder ontwikkelt, maar ik maak me daar niet 
zo druk over. Op dit moment voel ik mij nog vrij goed en geniet ik samen met mijn man elke 
dag weer van ons mooie huis aan het water, de tuin en de uitstapjes die we geregeld maken.  
En ik overweeg weer te gaan schilderen, er zijn genoeg leuke dingen om naar uit te kijken.’

FRANCINA VAN WIJNEN KRAAIJEVELD (1940)
I n t e r v i e w
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A F W I K K E L I N G  A A N V R AG E N
Ke r n c i j f e r s  A s b e s t o s e 

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

Daarnaast bemiddelt het IAS tussen (ex-)werkgevers en (ex-) werknemers met asbestose 
over het betalen van een schadevergoeding. Hierna volgen de resultaten over 2017 wat 
betreft de ziekte asbestose.

Het IAS neemt in 2017 74 aanvragen in behandeling, iets minder dan in 2016 (78). In 2017 
worden 84 aanvragen afgewikkeld, iets meer dan in 2016 (81). De voorraad bedraagt op 
31 december 41 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 vier jaar 388 aanvragen in behandeling genomen. 
Eind december 2017 zijn hiervan 347 dossiers afgewikkeld
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Het IAS adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het toekennen van een 
 tegemoetkoming van €19.988 (2017) voor asbestslachtoffers met de ziekte asbestose  
op grond van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 (TAS) of voor zelf-
standigen op grond van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde 
slachtoffers van mesothelioom en asbestose (TNS). Om in aanmerking te komen voor een 
tegemoetkoming moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Zo moet vaststaan dat 
 betrokkene beroepsmatig langdurig en intensief aan asbest is blootgesteld. Verder dient 
de diagnose asbestose te zijn gesteld en moet sprake zijn van een ernstige mate van 
longfunctieverlies. Het Nederlands Asbestose Panel (NAP) van de Nederlandse Vereniging 
van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) doet hiervoor de medische beoor-
deling.

In 2017 verstrekt het IAS 90 adviezen aan de SVB inzake een tegemoetkoming via de 
 Regeling TAS of TNS. De redenen voor afwijzing van de aanvragen zijn rechts weer-
gegeven. Het advies is in 57 gevallen negatief (55% van het totaal). Bij 55 mensen was 
geen sprake van de ziekte asbestose. 

In de afgelopen vier heeft het IAS de SVB 373 adviezen verstrekt in het kader van een 
 tegemoetkoming via de Regeling TAS of TNS. Voor een derde deel resulteert dit advies  
in toekenning van de tegemoetkoming. Het verloop van het aantal toegekende 
 tegemoetkomingen sinds de openstelling van de regeling voor asbestose in april 2014  
is weergegeven in de grafiek hiernaast. 

 Afwijzingen asbestose 2017
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 Overige 
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Voor de groep werknemers bemiddelt het IAS met de (ex-) werkgevers over het betalen 
van een schadevergoeding van respectievelijk €23.171,-, €41.778,- of €60.385,- (2017), 
 afhankelijk van de ernst van het longfunctieverlies. 

In 2017 komen in beginsel 79 personen in aanmerking voor bemiddeling. Voor een aantal 
daarvan kan de diagnose asbestose niet worden bevestigd of is het niet mogelijk een 
werkgever te vinden. Feitelijk vinden er in 2017 17 bemiddelingen plaats Dit resulteert 
voor 7 bemiddelingen (41% van het aantal bemiddelingen) in een volledige schade-
vergoeding voor het slachtoffer.
 
Sinds de invoering van de regeling voor asbestose op 1 april 2014 is in totaal aan 45 
 asbestslachtoffers een volledige schadevergoeding betaald. Het aantal geslaagde 
 bemiddelingen was in 2017 lager dan in 2016 (zie grafiek hiernaast).

Resultaat bemiddelingen in 2017

Resultaat Aantal Aantal Belangrijkste reden afwijzing
Groep niet bemiddelbaar 61
Geen vergoeding 51 Geen asbestose 
TAS-tegemoetkoming 10 Werkgever onvindbaar, failliet
Bemiddelbare groep 17
TAS-tegemoetkoming,  
maar geen schadevergoeding

10
Geen overeenstemming over  
stelplicht, bewijslast en verjaring 

Schadevergoeding 8
Totaal 78

2014 2015 2016 2017

Schadevergoeding Alleen TAS

Resultaat bemiddelingen werknemers/huisgenoten 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

https://www.asbestslachtoffers.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 belangrijk slachtoffers zo min mogelijk met de afhandeling van hun aanvraag te 
 belasten. Snelle afwikkeling van een aanvraag is daarom van belang.

Hiervoor worden bij de dossierbehandeling streefcijfers gehanteerd. 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 bemidde-
ling is het streven om 80% van alle aanvragen binnen 125 werkdagen af te ronden.

In de grafiek hiernaast valt te zien dat sinds de start in 2014, de doorlooptijd voor het 
 advies aan de SVB inzake de tegemoetkoming 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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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 2017,  
waarbij voor het eerst ook aanvragers voor de asbestoseregeling zijn bevraagd. 
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 2017 verstuurde vragenlijsten is 65% aan het IAS ingevuld teruggestuurd.  
De 313 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 antwoordcatego-
rieën, het antwoord ‘goed’ heeft gegeven. Te zien valt dat de scores voor  asbestose soms 
 lager zijn. Dat heeft onder meer te maken met de medische beoordeling van dit ziekte-
beeld, die meer tijd in beslag neemt. Dit is een punt voor het IAS om te verbeteren.

Verder is het zeer belangrijk dat de aanvraag direct na de diagnose bij het IAS wordt 
 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 NVALT. De betrokken on-
derzoekers stellen het bijzonder op prijs deze financiële steun te ontvangen in de strijd 
tegen asbestkanker. In 2017 ontving het IAS 6 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? 90% 78%

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

Waren de vragen tijdens het gesprek over het arbeidsverleden voldoende duidelijk? 97% 96%

Was het door het IAS opgestelde rapport in overeenstemming met wat in het gesprek over het arbeidsverleden is verteld? 82% 77%

Is er gedurende de behandeling van het dossier voldoende informatie verstrekt over de voortgang? 89% 74%

Bent u tevreden over de snelheid waarmee de medewerkers van het IAS het dossier hebben behandeld? 93% 82%

Beschikten de medewerkers van het IAS over voldoende deskundigheid bij de behandeling van het dossier? 96% 88%

Antwoorden belevingsonderzoek 2017
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I n t e r v i e w

‘Als ik me niet teveel inspan, valt er wel mee te leven’ 

 Met 14 jaar ging ik al van school, in 1962 kon dat nog. In die bankjes zitten was voor mij een 
straf, ik was blij dat ik er vanaf was. Ik werd timmerman in de bouw. Dat heb ik meer dan tien 
jaar gedaan en al die tijd heb ik met asbest gewerkt. In huizen, boerderijen en kerken, bij nieuw
bouw en renovatie, overal was je met het spul bezig. Dat je er ziek van kon worden heb ik nooit 
geweten. Er werd niet over gepraat en je stond er dus niet bij stil. De werkgever zorgde ook niet 
voor beschermingsmiddelen, het was normaal in die tijd.

Op mijn 26e ben ik wat anders gaan doen en in het cateringbedrijf van mijn broer gaan 
 werken. Dat heb ik een groot aantal jaren gedaan, tot ik hartklachten kreeg. Sindsdien heb  
ik een pacemaker. Daarna was ik nog 17 jaar lang touringcarchauffeur.

Begin 2017 werd ik benauwd, ik dacht uiteraard eerst dat het aan mijn hart lag. Maar de foto’s 
lieten zien dat het asbestose was. In het ziekenhuis ben ik op het spoor van het IAS gezet. Daar
na was alles snel geregeld, en heb ik via de verzekeraar van het timmerbedrijf waar ik het laatst 
heb gewerkt schadevergoeding gekregen. Een pluim voor het instituut en de mensen die daar 
werken dat het allemaal zo snel geregeld is. 

Met die asbestose valt verder wel te leven, je moet je alleen niet teveel inspannen. Ik blijf natuur
lijk ergens timmerman en vindt het mooi om met mijn handen bezig te zijn. Dat kan heel goed 
op de plek waar ik woon, een verbouwde melkfabriek, waar nog steeds het cateringbedrijf is 
 gevestigd. Daar is veel ruimte en ik heb er een eigen werkplaats, waar ik vaak ben om dingen te 
maken. Zo hoop ik het nog wel een aantal jaren vol te houden.’

D I R K  B O V E K E R K  ( 1948 )
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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Voorlichting vindt in 2017 op verschillende manieren plaats. Belangrijk hierbij is de website , 
die van dag tot dag wordt geactualiseerd. De startpagina van www.ias.nl is in 2017 bijna 
10.000 keer bezocht. Op de website zijn in 2017 vier editorials en 153 nieuwsberichten  
op het gebied van asbest en gezondheid geplaatst. Deze editorials en berichten zijn 
 verwerkt in vier digitale nieuwsbrieven die aan bijna 600 abonnees zijn verstuurd.

Begin 2017 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. Begin mei verscheen het jaarverslag over 2016 in digitale  
vorm als doorklikbare pdf. 

Door het jaar heen levert het IAS diverse malen bijdragen aan bijeenkomsten op het  gebied 
van asbest en/of gezondheid: voor gemeenten en woningcorporaties, de Asbestslacht-
offersvereniging Nederland (AVN), de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de 
Tweede Kamer, voor een divers publiek op de Nationale Asbestconferentie en voor arbeids-
inspecteurs van de Inspectie SZW. Verder brachten ambtenaren van het ministerie van SZW 
en Tweede Kamerleden een  bezoek aan het IAS. 

Het IAS komt in 2017 diverse malen in  verschillende media naar voren. Op de pagina  
‘IAS in de Media’ vindt u voorbeelden van  deze publicaties. 

Mesothelioom en Asbest 
 Tegemoetkoming en schadevergoeding

Uitgave van:
en

:

Neem zo snel mogelijk contact
op met het Instituut 

Asbestslachtoffers om uw 
rechten  veilig te stellen. 

079-750 71 50
 

De aanvraag dient door het slacht-
offer zelf te worden ingediend.



2017

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

JAAR VERSLAG
2016

IAS-3712-Jaarverslag 2016-druk-OMSL-V1.indd   2 12-05-17   14:41

Uitgave van:
en

:

Neem zo snel mogelijk contact
op met het Instituut 

Asbestslachtoffers om uw 
rechten  veilig te stellen. 

079-750 71 50
 

De aanvraag dient door het slacht-
offer zelf te worden ingediend.



2017

Asbestose en asbest 
 Tegemoetkoming en schadevergoeding
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Fijn om verzekerd te zijn
In 2015 is bij een op de vijf bouwplaatsmedewerkers een beroepsziekte geconstateerd, 
kregen bijna 8000 werknemers een ongeval dat leidde tot verzuim, en werd bij 94 mede-
werkers die in een ver verleden in de bedrijfstak hebben gewerkt mesothelioom geconsta-
teerd. Directeur IAS, Jan Warning beschrijft in Bouwkennisblog het belang en de mogelijk-
heden van verzekeringen 

Jaarverslag IAS
In mei verscheen het IAS-jaarverslag over 2016. Verschillende nieuwsmedia waaronder de 
NOS en het vakblad Medisch Contact gaven aandacht aan het persbericht.

Verjaring
Driekwart van de asbestslachtoffers heeft de grootst mogelijke moeite om schade-
vergoeding te krijgen van hun oud-werkgever. Hierover ging op 6 juli een item in het 
tv-programma EenVandaag. Aanleiding was de aandacht van het IAS voor dit thema die 
onder andere leidde tot een oproep van het parlement hierin verandering te brengen. 

Fietstocht voor asbestslachtoffers
Naar schatting 250 deelnemers namen op 10 september deel aan de achtste editie  
van Christa Mensert Memorial Ride. Met deze fietstocht werd geld ingezameld voor de 
ondersteuning van asbestslachtoffers. Op de foto ontvangt Jan Warning, directeur IAS  
op symbolische wijze een cheque van €2000,-, de opbrengst van de rit van vorig jaar.  
Het geld wordt volledig besteed aan wetenschappelijk onderzoek naar mesothelioom.

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

19

https://www.bouwkennisblog.nl/fijn-om-verzekerd/
https://nos.nl/artikel/2174420-recordaantal-meldingen-asbestslachtoffers-met-longvlieskanker.html
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/piek-in-melding-asbestslachtoffers.htm
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/verjaring-bij-asbestkanker-eindelijk-op-de-schop/
http://www.christamensertride.nl/


I n t e r v i e w

‘Ik ben al moe als ik een paar keer naar de keuken heen en weer loop’

Van 1960 tot 1970 heb ik bij de Shell gewerkt als scheepswerktuigkundige op olietankers. Mijn 
 dagelijkse werk bestond uit de bediening en het onderhoud van onderdelen van de scheeps
installatie, zoals leidingen, pompen en ketels. Bij reparaties werd onbeschermd veel met asbest 
 gewerkt. Toen was dat normaal, je wist niet dat het gevaarlijk was. 

Op lange zeereizen mochten echtgenotes soms mee aan boord of werden op kosten van de zaak 
ingevlogen. Het was een geweldige tijd, waarbij mijn vrouw Els en ik veel van de wereld hebben 
gezien. Maar na 10 jaar vonden we het wel genoeg zo en heb ik een baan aan de wal gevonden. 
Juist omdat het zo’n mooie periode was, voelt het nu extra wrang dat ik in die tijd mesothelioom 
heb opgelopen. 

Toen mij de diagnose werd verteld in september 2017, was ik ook geschokt. Ik kon eigenlijk niet 
 geloven dat ik na zo lange tijd nog van asbest ziek kon worden. Binnen een paar maanden is  
mijn leven totaal veranderd. Ik was altijd zeer actief en wandelde, fietste en schaatste nog. Ook 
 fotografeerde ik veel en deed allerlei huishoudelijke taken. Opeens kan ik die dingen niet meer,  
ik ben al moe als ik een paar keer naar de keuken heen en weer loop.

Ze hebben bij mij immunotherapie geprobeerd, waarbij het eigen afweersysteem wordt ingezet 
om de tumor te bestrijden. Helaas heeft dat bij mij niet gewerkt. Ik krijg nu chemotherapie en 
hoop het op deze manier nog wat langer uit te houden. Via het IAS is de schadevergoeding bij  
de Shell heel snel geregeld. We kunnen er de tuin opnieuw van laten inrichten en het is een 
 appeltje voor de dorst voor Els als ik er straks misschien niet meer ben.’ 

C H A R L E S VA N D E N K R O O N E N B E R G (1940)
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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Machiel van der Woude Stipendium 
Het eerste Machiel van der Woude stipendium is op 20 januari uitgereikt aan Ivo Wiertz. 
De onderzoeker van het St Antoniusziekenhuis Nieuwegein kan met het stipendium een 
onderzoek doen naar de genetische aanleg voor het krijgen van de ziekte asbestose.  
Alle mensen die zich hebben aangemeld voor de asbestoseregeling (en die nog in leven 
zijn) zijn in 2017 benaderd voor het invullen van een vragenlijst, het afstaan van drie 
 buisjes bloed en toestemming voor het opvragen van hun medische gegevens. 
 Verondersteld wordt dat onder de mensen die zich bij het IAS hebben aangemeld ook 
personen zijn die niet de ziekte asbestose hebben, maar pleuraplaques. Op deze manier 
ontstaat een controle-groep waarvan de genetische aanleg kan worden vergeleken.

Internationale Expertmeeting asbestgerelateerde longkanker
Op 25 januari heeft in Den Haag een internationale expertmeeting plaatsgevonden  
met vertegenwoordigers uit België, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland.  
De bedoeling was om een beeld te krijgen van de wijze waarop in de naburige landen  
de regeling rond compensatie van asbestgerelateerde longkanker wordt uitgevoerd.  
Opvallend waren de grote onderlinge verschillen tussen de landen, zowel in voor-
waarden om in aanmerking voor een uitkering te komen als in de hoogte van de  
bedragen die toegekend worden.

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

Ivo Wiertz

Deelnemers Expertmeeting  

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

Workshop bedrijfshistorisch onderzoek 
Een van de bijzondere aspecten van de asbestproblematiek is de lange latentietijd. Vaak 
zit er meer dan 50 jaar tussen het eerste moment van asbestblootstelling en het optreden 
van de asbestziekte. Voor asbestslachtoffers is het dan de kunst om oude schoenendozen 
door te pluizen naar bewijs van hun dienstverband en de asbestblootstelling. Mede-
werkers van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) kunnen daarbij verschillende tips geven. 
Een getuigschrift of een cadeau bij een dienstjubileum kan de doorslag geven bij de 
 bemiddeling voor een schadevergoeding. In feite doet het IAS met het slachtoffer dan 
een vorm van bedrijfshistorisch onderzoek. De bedrijfshistoricus beschikt over een eigen 
instrumentarium. Men slaagt er in om bronnen te vinden die het beeld van het verleden 
kunnen staven of op belangrijke punten nuanceren. 

Op woensdag 1 februari volgden de medewerkers van het IAS een workshop bedrijfs-
historisch onderzoek, gegeven door Bram Bouwens en Keetie Sluyterman van de Univer-
siteit Utrecht. Het was een zeer instructieve middag. Een openbaring voor de aanwezigen 
was de website www.delpher.nl. Deze website biedt inzage in maar liefst 60 miljoen 
 pagina’s van kranten, boeken en tijdschriften uit het verleden.
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‘Het maakt nogal wat uit of je mesothelioom hebt of bij een bedrijfs
ongeval je arm is gebroken’

‘Jaarlijks bereiken ons 60 tot 70 schadeclaims die betrekking hebben op asbestziektes. Het 
grootste deel van die zaken betreft oudwerknemers van de scheepvaartbedrijven die vroeger 
samen het RSVconcern vormden en die bij ons verzekerd waren. Zoals bekend werd op de 
 werven destijds heel veel met asbest gewerkt en dat zie je nu terug in aantallen slachtoffers. 
Daarnaast zijn er nog claims die betrekking hebben op elektriciteitsbedrijven en  vooral de 
 laatste jaren  de bouw, waar ze langer zijn doorgegaan met asbestgebruik.

Als verzekeraar zijn we er ons van bewust dat mensen met een asbestziekte in een vaak 
 schrijnende en uitzichtloze situatie zitten. Dat is wel een verschil met andere letselzaken, want 
het maakt nogal wat uit of je mesothelioom hebt of bij een bedrijfsongeval je arm is gebroken. 
Een apart probleem bij de afhandeling van claims daarbij is het vraagstuk van de verjaring, 
waarover de laatste jaren veel is geprocedeerd. Op dit moment is het zo dat Allianz zich in de 
praktijk, behoudens uitzonderingen, niet meer beroept op verjaring in zaken waarbij soms 40 of 
50 jaar geleden asbestblootstelling heeft plaatsgevonden. Er loopt overigens een traject, waar
bij zaken waar discussie is over de verjaring straks kunnen worden voorgelegd aan een soort 
deskundigenpanel. 

Het voordeel daarvan is dat dan niet iedere keer meer een gang naar de rechtbank noodzake
lijk is. Als die uitspraken bindend zijn, dan wordt de juridische weg in dit soort zaken weer een 
stukje korter.

De samenwerking met de mensen van het IAS is goed en het voorbereidende werk van het in
stituut neemt ons veel werk uit handen. Zo kunnen we gemakkelijker beoordelen of wij moeten 
betalen voor een bij ons verzekerde werkgever. Wel zouden we soms wat meer informatie over 
het arbeidsverleden van een slachtoffer willen krijgen, zoals getuigenverklaringen, als er ook bij 
andere werkgevers met asbest is gewerkt. Nu lukt het niet altijd om ook die bedrijven bij de 
schadeafhandeling te betrekken.’ 

R E M CO  Z U I D E R V L I E T 
I n t e r v i e w

S P E C I A L I S T  A A N S P R A K E L I J K H E I D / L E T S E L S C H A D E  B I J  V E R Z E K E R A A R  A L L I A N Z
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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 (VNO-NCW en MKB-Nederland)
Mr. T.A. Groenewoud (VSO)
T. de Bruin (Comité Asbestslachtoffers)
Drs. W. van Veelen (FNV)
Ir. H. Koehorst (LTO Nederland)

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

Medisch adviseur
Drs. H.A. Voogt

Medewerkers*
Mr. Kuiper, hoofd unit IAS
Mr. S. van Aken, dossierverantwoordelijke en huisbezoek
A. Angoelal, dossierverantwoordelijke 
Mr. M. L. de Bruijn, dossierverantwoordelijke en huisbezoek, tot 1/9
Drs. E. van Doorn, huisbezoek
Drs. J. Geijtenbeek, huisbezoek
J. Knoben, huisbezoek
F. Madjoe, assistent dossierverantwoordelijke
Mr. N.J. van Osch, adviseur
M.D. Schild, assistent dossierverantwoordelijke
Mr. H.R.F. Truijman, dossierverantwoordelijke
B. Versluis, assistent dossierverantwoordelijke
Mr. J. Wong Fong Sang, dossierverantwoordelijke
Mr. R.N. Zandbergen, dossierverantwoordelijke vanaf 1/9

* De medewerkers van BSA Schaderegeling BV, die in 2017 deel uit maakten van de uitvoeringsunit van het IAS
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This report for 2017 gives a brief account of the 18th operational year of the Dutch 
Institute for Asbestos Victims (IAS). The IAS advises the Social Insurance Bank (SVB) on 
entitlement to an allowance of €19,988 (2017) for asbestos victims suffering from 
mesothelioma or asbestosis. The IAS also mediates between current and former 
employers and employees about the payment of compensation. In 2017, the standard 
compensation for mesothelioma was €63,568. For asbestosis, it was €23,171, €41,778 or 
€60,385, 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 2017, 517 patients diagnosed with malignant mesothelioma contacted the IAS, and 
case files were built for these patients. In 2017, 526 claims were settled, which was less 
than in 2016. Since 2008, the IAS has handled between 500 and 600 claims for 
mesothelioma every year. In 2017, 372 assessment decisions under the TAS scheme and 
127 assessment 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 254 employees which were completed in 2017 resulted in 121 (48%) 
claimants receiving full compensation. 

Results of advice and mediation on asbestosis
In 2017, 74 patients diagnosed with asbestosis contacted the IAS, and case files were built 
for these patients. In 2016, 84 claims were settled. Since the introduction of the asbestosis 
scheme in 2014, the IAS has taken on 388 claims, and succeeded in settling 347 of them. 
In 2017, 90 assessment decisions under the TAS and TNS schemes were sent to the SVB. 
Of these, 33 recommended the award of compensation. 57 claims were rejected (in 55 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 assessment decisions recommended the 
award of compensation.
Mediation cases for 17 employees which were completed in 2017 resulted in 7 claimants 
receiving full compensation. Since the introduction of the asbestosis scheme in April 
2014, mediation cases for employees or housemates have resulted in 45 claimants 
receiving full compensation. 

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

S U M M A R Y
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TAS/TNS-gerechtigden 2000 t/m 2017: aantal mesothelioom/asbestose-

slachtoffers per 100.000 inwoners op 31 december 2017. Bron: Sociale 

Verzekeringsbank, R. Berkhout, maart 2018
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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
e-mail: secrias@ias.nl

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

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