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Inleiding
a. Asbest
Asbest is een verzamelnaam voor een zestal mineralen, opgebouwd uit microscopisch kleine vezels.
Deze mineralen hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij zeer goed bestand zijn tegen hitte en
vuur. De Grieken noemden het ‘άσβεστος’ (asbestos), wat zoveel betekent als onverwoestbaar.1
Deze eigenschap zorgde ervoor dat asbest vooral in de periode tussen 1900 en 1990 in een groot
aantal toepassingen werd gebruikt als warmte-isolatie, als brandwerend middel en als thermische,
elektrische en geluidsisolatie. Voorbeelden zijn er in de bouwsector (vinylvloerbedekking,
luchtkokers, ventilatiekokers), in de asbestcementindustrie, voor leidingnetten, in de scheepsbouw,
in de automobielindustrie (rem- en frictiematerialen), in de textielindustrie, voor huishoudelijk
gebruik (bloembakken, strijkijzers, strijkplanken), …
Asbest was en is dan ook vandaag nog massaal aanwezig in onze maatschappij.2
Hoewel dit opgaat voor vele Westerse landen, moet toch worden benadrukt dat asbestproducten in
de vorige eeuw uitzonderlijk populair waren in België. Ons land behoorde zelfs gedurende
verschillende decennia tot de grootste asbestverbruikers ter wereld.
Tabel 1. Gebruik van asbest in kilogram per inwoner en per jaar3

USA
Oostenrijk
Denemarken
Finland
Frankrijk
Duitsland
Nederland
Noorwegen
Zweden
GrootBrittannië
België Luxemburg4

1950
3,82
1,16
3,07
2,16
1,38
1,84
1,29
1,38
1,85
2,62

1960
3,32
3,19
4,80
2,26
2,41
2,60
1,70
2,00
2,30
2,90

1970
2,40
3,92
4,42
1,89
2,64
4,44
1,82
1,16
1,44
2,27

1980
0,77
2,08
1,62
0,78
1,53
2,43
0,72
0,03
0,11
0,87

1990
0,08
0,36
0,09
0,73
0,10
0,21
0,00
0,04
0,18

2000
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4,02

5,54

5,30

3,23

1,61

0,00

Door de hierboven aangehaalde ruime inzetbaarheid van asbestproducten en het schijnbaar
ontbreken van negatieve gevolgen op de gezondheid, kende het gebruik initieel een hoge vlucht.
Maar na verloop van tijd bleek dat asbest toch niet het wondermateriaal was waarvoor het (te) lang

1

P.A.J. HUIJBREGTS en T. SEGERS, Asbest – Toezicht en handhaving, Amsterdam, Berghausers Pont Publishing, 2013, 11;
ASBESTFONDS/FONDS AMIANTE (AFA), Het Asbestfonds – 5-jarig bestaan (2007-2012), http://afa.fgov.be/pdf/Verslag %205
%20jaar %20AFA.pdf, 11.
2 ASBESTFONDS/FONDS AMIANTE (AFA), Het Asbestfonds – 5-jarig bestaan (2007-2012), l.c., 11; E. DE KEZEL, Asbest,
gezondheid en veiligheid – Ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2013, 16.
3 M. MOLITOR, “Négociations et tensions autour de la création du Fonds amiante”,
Courrier hebdomadaire du CRISP 2010/3 (n° 2048-2049), 7.
4 België en Luxemburg werden voor deze grafiek samengenomen.
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werd versleten. Naast al het positieve heeft asbest ook een grote negatieve eigenschap: het kan
uiteenvallen in minuscuul kleine vezeltjes. Deze vezels blijven geruime tijd in de lucht waardoor ze
makkelijk kunnen worden ingeademd. Als dit gebeurt, kunnen de vezels ernstige ziekten
veroorzaken. De bekendste zijn mesothelioom (pleuraal: longvlieskanker, peritoneaal:
buikvlieskanker of pericardiaal: hartvlieskanker), asbestose (fibrose, of overmatige toename van de
hoeveelheid bindweefsel in de long) en longkanker. Zowel mesothelioom als longkanker zijn zeer
agressieve aandoeningen. Voor mesothelioom (rond de 300 vastgestelde gevallen per jaar in België)
bedraagt de gemiddelde overlevingsduur (tijd tussen diagnose en overlijden) slechts 12 tot 18
maanden. De relatieve vijfjaarsoverleving bedraagt in België maar 4,9 % voor mannen en 8,3 % voor
vrouwen.5 Ook voor longkanker (geschat aantal aan asbest toe te wijzen gevallen: tussen 425 en 850
per jaar) zijn de vooruitzichten na de diagnose somber. De relatieve vijfjaarsoverleving ligt in België
slechts op 14,6 % voor mannen en op 19,5 % voor vrouwen wat betreft longkanker.6 De impact van
een asbestose (ongeveer 10 nieuwe, door het Asbestfonds erkende gevallen per jaar) als chronische
ziekte mag daarnaast ook niet worden onderschat.7 De bindweefselvorming zorgt ervoor dat de
longen minder elastisch zijn waardoor minder zuurstof kan worden opgenomen. Dit kan op termijn
leiden tot kortademigheid, invaliditeit en overlijden.8 Door de lange latentietijd waarmee deze
aandoeningen gepaard gaan (tijd tussen blootstelling aan de asbestvezel en het optreden van de
gevolgen ervan), in dit geval vaak meerdere tientallen jaren, bleven de gevolgen van het gebruik van
asbest lange tijd verborgen voor het grote publiek.9
Uiteindelijk werd het gebruik en het op de markt brengen van asbest pas algemeen verboden per KB
van 23 oktober 2001 dat in werking trad op 1 januari 2002.10
De overheid had eerder al wel bepaalde, door asbest veroorzaakte aandoeningen erkend als
beroepsziekte. Daar waar dit gold voor asbestose, beperkt vanaf 1953 en uitgebreider vanaf 1969,
werden mesothelioom (1982) en longkanker (1999), veroorzaakt door asbest, pas veel later op de
lijst van beroepsziekten gezet.11
Ook buiten de werkomgeving werden mensen echter blootgesteld aan het alom aanwezige
carcinogeen. Het gaat hier dan bijvoorbeeld om mensen die in de buurt wonen van een
asbestproducerend of –verwerkend bedrijf, partners van werknemers van zo’n bedrijf die via de
werkkledij van hun wederhelft aan asbest worden blootgesteld of mensen die thuis in hun woning
met asbest in aanraking komen. Zowel in België als op internationaal vlak begon meer en meer de
roep te weerklinken om ook voor deze ‘omgevingsslachtoffers’ een structurele financiële
tegemoetkoming te voorzien. Na verschillende wetsvoorstellen begin jaren 2000 leidde dit
uiteindelijk tot de oprichting van het Asbestfonds in de Programmawet (I) van 27 december 2006,
vervolgens verder uitgewerkt in het KB van 11 mei 2007.12

5

Zie Tabel 2; ASBESTFONDS/FONDS AMIANTE (AFA), Criteria voor erkenning en vergoeding van asbestziekten door het
Asbestfonds, http://afa.fgov.be/pdf/afabrochuren.pdf, 7; BELGIAN CANCER REGISTRY, Cancer Survival in Belgium, Brussel,
2012, 58.
6 BELGIAN CANCER REGISTRY, Cancer Survival in Belgium, Brussel, 2012, 55; Voor de incidentie: zie infra, 2.a.
Probleemschets.
7 FEDRIS, Statistisch verslag 2016: Beroepsziekten, Brussel, 2017, 215.
8 E. DE KEZEL, o.c., 23.
9 ASBESTFONDS/FONDS AMIANTE (AFA), Het Asbestfonds – 5-jarig bestaan (2007-2012), l.c., 11.
10 Koninklijk besluit 23 oktober 2001 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest), BS 30 november 2001.
11 M. MOLITOR, o.c., 9.
12 Hoofdstuk VI Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers (art. 113-133) Programmawet (I) van 27 december 2006, BS
28 december 2006; Koninklijk Besluit van 11 mei 2007 ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet
(I) van 27 december 2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoffers, BS 29 mei 2007.
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b. Asbestfonds
Het Asbestfonds (AFA) ging van start op 1 april 2007. Hoewel men ervoor koos om het AFA te
integreren in het Fonds voor Beroepsziekten (nu Fedris), is het toepassingsgebied van het AFA dus
ruimer dan enkel de beroepsziekten. Binnen het AFA komen immers niet alleen werknemers, maar
ook zelfstandigen en omgevingsslachtoffers in aanmerking voor een vergoeding. Bij Fedris, dat zich
voornamelijk richt tot werknemers uit de privésector, is dit niet het geval.13
Daarnaast verschillen ook de vergoedbare aandoeningen. Binnen het vergoedingssysteem voor de
beroepsziekten komen mesothelioom, asbestose, goedaardige aandoeningen van het borstvlies en
het pericard (hartvlies of hartzakje), veroorzaakt door asbest, long- en larynxkanker, veroorzaakt
door asbest in aanmerking voor vergoeding. Bij het AFA blijft dit beperkt tot mesothelioom en
asbestose (en de met asbestose gelijkgestelde bilaterale diffuse pleuraverdikkingen). Dit heeft wel
tot gevolg dat de werknemers waarvan het mesothelioom of de asbestose als beroepsziekte wordt
erkend door Fedris, eveneens recht hebben op een vergoeding via het AFA. De door Fedris erkende
gevallen worden automatisch ook erkend door het AFA. Het verschil in vergoedbare aandoeningen
wordt verder besproken in hoofdstuk 2: De door het Asbestfonds vergoedbare aandoeningen.
Het AFA wordt gefinancierd door zowel de overheid als door de bijdragen van de werkgevers en een
tussenkomst vanuit het sociaal statuut van de zelfstandigen.
De begunstigden van het AFA bestaan uit twee categorieën: de slachtoffers van de vergoedbare
aandoeningen en de nabestaanden van deze slachtoffers. De erkende slachtoffers van mesothelioom
verkrijgen een maandelijkse rente van € 1.792,65 terwijl voor slachtoffers van asbestose en diffuse
bilaterale pleurale verdikkingen een maandelijks bedrag wordt uitgekeerd op basis van € 17,93 per
percent lichamelijke ongeschiktheid. De nabestaanden van de slachtoffers van mesothelioom
hebben, indien aan alle voorwaarden voldaan is, recht op een eenmalig kapitaal van € 35.853,00
indien het om de echtgeno(o)t(e) of wettelijke samenwonende partner gaat, € 17.926,50 voor de exechtgeno(o)t(e) of ex-wettelijk samenwonende partner die een onderhoudsgeld genoot en
€ 29.877,50 per kind van het slachtoffer zolang hij/zij recht heeft op kinderbijslag en in elk geval tot
de leeftijd van 18 jaar. Voor de nabestaanden van de slachtoffers van asbestose en bilaterale
pleurale verdikkingen bedragen deze vergoedingen de helft van de aangehaalde bedragen. Voorts
wordt ook het aandeel van de kosten van geneeskundige verzorging, die verband houden met de
erkende aandoening en die niet terugbetaald worden door de verplichte ziekteverzekering, vergoed
via het AFA. Er kan ook een bijkomende vergoeding worden bekomen voor de hulp van een derde als
het slachtoffer ten gevolge van de aandoening regelmatig hulp nodig heeft bij de dagdagelijkse
activiteiten.14

13

Fedris vergoedt naast werknemers uit de privésector ook de mijnwerkers en gelijkgestelden, de zeevarenden van de
koopvaardijvloot, de personen die na lichamelijke arbeidsongeschiktheid of werkloosheid een beroepsherscholing volgen
op grond van een wet of decreet, de scholieren en studenten, en de leerjongens en stagiairs, ook degenen die geen loon
krijgen. Bron: https://www.fedris.be/nl/over-fedris/wat-doen-we; Voor werknemers van de provinciale en plaatselijke
overheidsdiensten geldt dat hun aanvragen worden onderzocht door Fedris dat op zijn beurt zijn beoordeling doorgeeft aan
de overheidsdienst die de werknemer tewerkstelt en waar de uiteindelijke beslissing wordt genomen. Voor het overige
overheidspersoneel is het bestuur van de medische expertise (Medex), dat deel uitmaakt van de FOD Volksgezondheid,
bevoegd om aandoeningen als beroepsziekte te onderzoeken. Medex stuurt vervolgens zijn besluit door naar de
tewerkstellende overheidsdienst in kwestie die ook hier de finale beslissing neemt. Bron:
https://www.health.belgium.be/nl/medex/overheidspersoneel/beroepsziekten; Interview met mevrouw Patricia Delva
(Fedris) dd. 27 september 2017.
14 Bedragen aangepast aan de indexatie van sociale uitkeringen van 1 juni 2017, bron:
https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/content/docs/nl/sz-in-kaart-brengen/indexering/010617-index-nl.pdf
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In de afgelopen tien jaar kende het AFA een vergoeding toe aan 2.669 slachtoffers van
asbestgerelateerde ziekten en hun nabestaanden. Dit komt overeen met een totaal van bijna € 108
miljoen aan uitgekeerde vergoedingen of € 10,8 miljoen per jaar.15

Tabel 2. Overzicht van het aantal door het AFA erkende gevallen per jaar (incl. vermelding incidentie mesothelioom in
België) – Gezien door Fedris erkende gevallen van deze aandoeningen automatisch ook door het AFA worden erkend zijn de
cijfers hieronder een som van de gevallen die als beroepsziekte zijn erkend en van de gevallen die enkel door het AFA worden
erkend 16

Mesothelioom Mesothelioom Asbestose
(erkende
(incidentie)
(erkende
gevallen)
gevallen)

Andere wettelijk met
asbestose gelijkgestelde
ziekten in het kader van het
AFA (= bilaterale diffuse
pleuraverdikkingen - erkende
gevallen)
80

Totaal
(erkende
gevallen)

2007

122

245

135

337

2008

255

258

30

45

330

2009

175

232

33

64

272

2010

135

255

30

105

270

2011

184

273

25

63

272

2012

188

286

15

29

232

2013

212

273

16

25

253

2014

181

294

8

26

215

2015

208

301

6

23

237

2016

210

/

7

34

251

1870

2417

305

494

2669

De grootste verdienste van het AFA is dat omgevingsslachtoffers en zelfstandigen een forfaitaire
vergoeding kunnen bekomen en dit op basis van een beperkte bewijslast. Slachtoffers moeten
aantonen dat zij getroffen zijn door een van de vergoedbare aandoeningen en dat de blootstelling
aan het asbestrisico plaatsvond in België. Als deze elementen zijn aangetoond, kan op relatief korte
termijn een schadevergoeding worden ontvangen, zonder een slopende gerechtelijke procedure. Dit
laatste is zeker belangrijk voor de slachtoffers van mesothelioom. De gemiddelde tijd tussen
diagnose en overlijden bedraagt hier immers slechts 12 tot 18 maanden.17

15

Verslag over het wetsontwerp met betrekking tot de financiering van het Asbestfonds, Parl. St. Kamer 2016-17, nr.
54K2369/003.
16 FEDRIS, o.c., 215. Fedris omschrijft de term ‘erkende gevallen’ als volgt: “De term "erkende gevallen per jaar" staat voor
de eerste keer dat het geval wordt erkend voor de ziekte in kwestie. Dus als AFA een rente toekent aan een slachtoffer in
2012 en vervolgens kapitalen aan de weduwe en aan de wezen in 2013, wordt het geval erkend in 2012. Het geval wordt
dan één enkele keer geteld in 2012 en verschijnt niet meer in de tabellen met erkende gevallen voor de andere jaren.”; Voor
het aantal gevallen van mesothelioom per jaar werd de website van het Kankerregister
(http://www.kankerregister.org/Statistieken_tabellen_jaarbasis) geconsulteerd.
17 ASBESTFONDS/FONDS AMIANTE (AFA), Criteria voor erkenning en vergoeding van asbestziekten door het Asbestfonds,
l.c., 7.
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c. Doel van deze nota
Maar los van deze verdiensten zien we ook nog enkele aspecten waar verbetering mogelijk en zelfs
aangewezen is. Vanuit onze functie als voorvechter van de realisatie van de rechten van
kankerpatiënten willen we het tienjarige bestaan van het AFA dan ook aangrijpen om de
belangrijkste knelpunten waarmee het geconfronteerd wordt, uit te lichten en onze visie hierop te
geven. Maar steeds met een grote erkentelijkheid voor wat het AFA in de afgelopen tien jaar al heeft
gerealiseerd voor de slachtoffers van asbest in België. Deze nota dient daarom, mede in functie van
de verschillende wetsvoorstellen die hierover momenteel in de Kamer der Volksvertegenwoordigers
op tafel liggen, gezien te worden als een constructieve bijdrage tot de verdere ontplooiing van het
potentieel van het Fonds.
Hierna zullen we eerst drie grotere kwesties aankaarten: de lijst van door het AFA vergoedbare
aandoeningen, de burgerrechtelijke immuniteit en de daarmee samenhangende problematiek van de
verjaringstermijn voor de aansprakelijkheidsvorderingen van asbestslachtoffers. Vervolgens worden
nog enkele andere aspecten gebundeld in een apart hoofdstuk. We schetsen het probleem, we
lichten de visie van Kom op tegen Kanker toe en formuleren op basis daarvan enkele
beleidsaanbevelingen. Tenslotte voegen we een overzicht toe waarop we schematisch duidelijk
maken in welke mate de wetsvoorstellen rond de werking van het AFA van respectievelijk de dames
Muriel Gerkens en Anne Dedry dd. 19 februari 2016 (Parlementair Document 54K1666)18, de dames
Valerie Van Peel, Renate Hufkens en Yoleen Van Camp dd. 25 juli 2016 (Parlementair Document
54K2002)19 en mevrouw Catherine Fonck dd. 3 mei 2017 (Parlementair Document 54K2453)20
stroken met onze beleidsvoorstellen.
Voor de analyse en de ontwikkeling van deze beleidsvoorstellen baseren we ons op een
literatuuronderzoek en interviews met experts (zie Tabel 3). Deze geraadpleegde experts zijn geen
coauteurs van het rapport en gaan niet noodzakelijk akkoord met de analyse, noch met de
beleidsvoorstellen. Deze beleidsvoorstellen zijn voorstellen waar Kom op tegen Kanker achter staat.
Alleen Kom op tegen Kanker is verantwoordelijk voor de beleidsvoorstellen en voor eventuele
resterende vergissingen of onvolledigheden in het rapport.

Tabel 3. Geraadpleegde experts

Voornaam
Benoit

Naam
Nemery

Functie
Professor Pneumologie
Gastdocent
aansprakelijkheidsrecht

Instelling
KU Leuven
Universiteit Utrecht

Evelien

de Kezel

Adviseur

Federaal Agentschap
voor Nucleaire Controle

Marc

Molitor

Voorzitter

Belgische vereniging van
asbestslachtoffers Abeva

18

Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat het Asbestfonds betreft, Parl. St. Kamer
2015-16, nr. 54K1666/001.
19 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de programmawet (I) van 27 december 2006 wat de
schadeloosstelling voor asbestslachtoffers betreft, Parl. St. Kamer 2015-16, nr. 54K2002/001.
20 Wetsvoorstel ertoe strekkende de werking van het Asbestfonds te verbeteren en beter rekening te houden met de
asbestslachtoffers, Parl. St. Kamer 2016-17, nr. 54K2453/001.
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Jan

Fermon

advocaat

Karel

Van Damme

Adviseur-generaal

FOD Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg

Patricia

Delva

Directie Vergoedingen

Fedris

1. De door het Asbestfonds vergoedbare aandoeningen
a. Probleemschets
Zoals hierboven al werd aangegeven, vergoedt het AFA enkel slachtoffers van mesothelioom,
asbestose en de met asbestose gelijkgestelde bilaterale diffuse pleuraverdikkingen, en hun
nabestaanden. Binnen de regeling voor beroepsziekten van Fedris komen echter ook slachtoffers van
long- en larynxkanker (strottenhoofdkanker) veroorzaakt door asbest, evenals hun nabestaanden, in
aanmerking voor vergoeding.21
Tabel 4. Overzicht: voor slachtoffers en hun rechthebbenden vergoedbare aandoeningen per statuut

Werknemer
Mesothelioom
Asbestose
Diffuse pleuraverdikkingen
Longkanker door asbest
Larynxkanker door asbest
Eierstokkanker door asbest
Zelfstandige & Omgevingsslachtoffer
Mesothelioom
Asbestose
Diffuse pleuraverdikkingen
Longkanker door asbest
Larynxkanker door asbest
Eierstokkanker door asbest

Fedris

AFA

+
+
+

+
+
+
(indien bilateraal)
-

+
+
-

+
+
+
(indien bilateraal)
-

21

In zeer ernstige gevallen kunnen pleurale plaques en aandoeningen van het pericard of hartvlies door asbest ook
aanleiding geven tot vergoeding in het kader van de regeling voor beroepsziekten. Deze gevallen zijn echter uitzonderlijk;
FONDS VOOR BEROEPSZIEKTEN, Beroepsziekten veroorzaakt door asbest – Criteria voor diagnose en schadeloosstelling,
Brussel, Fonds voor de Beroepsziekten, 2004, 16-18; FEDRIS, o.c., 208-213.
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Werknemers die een mesothelioom, asbestose of bilaterale diffuse pleuraverdikking oplopen, komen
dus in aanmerking voor een vergoeding van Fedris én van het AFA. Voor slachtoffers van
mesothelioom zijn de twee volledig cumuleerbaar. In geval van asbestose en de bilaterale diffuse
pleuraverdikking zal de vergoeding van het AFA bij cumul worden gehalveerd (zie hierover ook 5.e.
Cumul van vergoedingen bij asbestose en bilaterale diffuse pleuraverdikkingen).
Het verschil in vergoedbare aandoeningen binnen het AFA en Fedris heeft tot gevolg dat
beroepsslachtoffers van een long- of larynxkanker veroorzaakt door asbest, enkel recht hebben op
een tegemoetkoming van Fedris in het kader van hun beroepsziekte en dat zij niet in aanmerking
komen voor de combinatie met een uitkering van het AFA die voor de professionele slachtoffers van
mesothelioom en asbestose wel mogelijk is. Gelet op de burgerrechtelijke immuniteit van de
werkgever tegenover de werknemer die voor zijn beroepsziekte een uitkering ontvangt van Fedris, is
het voor de werknemer ook onmogelijk om naar de rechtbank te trekken om een bijkomende
vergoeding te vorderen.
Omgevingsslachtoffers die een long- of larynxkanker oplopen door blootstelling aan asbest hebben
door deze regeling geen recht op tussenkomst van het AFA en kunnen zich enkel tot de rechtbank
wenden om een vergoeding te bekomen.

Longkanker
Mesothelioomslachtoffers hebben nood aan een snelle tussenkomst van het Fonds omdat hun
levensverwachting zo beperkt is dat een lange gerechtelijke procedure vaak niet meer haalbaar is.
Maar dit gaat ook op voor slachtoffers van longkanker door asbest. De relatieve vijfjaarsoverleving
voor longkanker in België ligt namelijk slechts op 14,6 % voor mannen en op 19,5 % voor vrouwen.22
Het verschil in behandeling lijkt op basis van dit aspect dus niet te verantwoorden.
In de documentatie van het AFA zelf wordt het volgende gezegd over de reden waarom longkanker
niet tot de vergoedbare aandoeningen behoort23:
“Een milieublootstelling zou in elk geval onvoldoende zijn om het verschijnen van een longkanker bij
een individu eraan te kunnen toeschrijven. Bovendien is asbest verre van de enige risicofactor. Er zijn
vele oorzaken van longkanker. Andere factoren zoals bijvoorbeeld roken zijn sterker geassocieerd met
het ontstaan van deze aandoening. Daarom is longkanker uitgesloten van schadeloosstelling door het
Asbestfonds. (Daarentegen wordt de ziekte, onder bepaalde voorwaarden, door het FBZ erkend.)”
Uit een gesprek met professor pneumologie Benoît Nemery blijkt dat men niet kan uitsluiten dat een
blootstelling aan asbest buiten de werkomgeving longkanker kan veroorzaken. Er is inderdaad een
hoog blootstellingsniveau nodig, maar als men deze hoge drempel kan aantonen, heeft men net
zoveel recht op een vergoeding als iemand die deze blootstelling tijdens zijn professionele
activiteiten opliep. Zo kan de partner van iemand die in het kader van zijn beroep aan asbest wordt
blootgesteld, dagelijks met diens kledij in aanraking komen, waardoor hij/zij zelf dag in dag uit aan
asbest wordt blootgesteld. Ook uit verscheidene wetenschappelijke studies kan worden besloten dat
een milieublootstelling aan asbest het risico op longkanker doet toenemen.24
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Daarnaast is de vergoeding van door asbest veroorzaakte longkanker door het AFA ook van belang
voor de zelfstandigen die in hoge mate aan asbest zijn blootgesteld. Zij hebben momenteel geen
recht op vergoeding wanneer deze blootstelling in longkanker resulteert, hoewel het AFA ook voor
hen wil voorzien in een vergoeding van de door asbest veroorzaakte gezondheidsschade.
Naast de verwijzing naar de milieublootstelling die te laag zou zijn, haalt men ook de multicausaliteit
van longkanker aan als argument waarom deze niet vergoed wordt binnen het AFA. Aangezien Fedris
longkanker door asbest wél erkent, moet dit binnen het AFA ook mogelijk zijn. De criteria die Fedris
hanteert om longkanker, veroorzaakt door asbest, te erkennen als beroepsziekte zijn de volgende.
Naast de vereiste dat er ten minste een periode van 10 jaar is tussen de aanvang van de blootstelling
aan asbest en het verschijnen van de ziekte, moet ook aan minstens één van de volgende
voorwaarden worden voldaan25:
 De aanwezigheid van asbestose of bilaterale diffuse pleuraverdikkingen veroorzaakt door
asbest.
 Arbeid, vóór het jaar 1985, gedurende ten minste tien jaar verricht in een of meer beroepen
of omstandigheden waarbij men veelvuldig met asbest in aanraking kwam (zoals
bijvoorbeeld vervaardiging van asbestcementproducten, vervaardiging van isolatie op basis
van asbest, scheepsbouw, havenarbeid, installatie van centrale verwarming, …), tenzij kan
worden aangetoond dat de totale beroepsblootstelling minder dan 25 vezeljaren bedroeg.
 Een beroepsmatige blootstelling aan asbestvezels die in totaal ten minste 25 vezeljaren
bedraagt. Een vezeljaar wordt gedefinieerd als een blootstelling gedurende een jaar, acht
uur per werkdag, aan een vezelconcentratie in de lucht van één vezel per cm3.
 De aanwezigheid, vastgesteld door middel van lichtmicroscopisch onderzoek, van ten minste
vijfduizend asbestlichaampjes per gram droog longweefsel of van ten minste vijf
asbestlichaampjes per milliliter broncho-alveolair lavagevocht (BAL). In geval van ernstige
twijfel over de aard van de waargenomen “asbestlichaampjes” moet de aanwezigheid van
asbest door middel van elektronenmicroscopisch onderzoek worden bevestigd.
 De aanwezigheid, vastgesteld door middel van elektronenmicroscopisch onderzoek, van ten
minste vijf miljoen asbestvezels, langer dan 1 µm, per gram droog longweefsel of van ten
minste twee miljoen amfiboolvezels, langer dan 5 µm, per gram droog longweefsel.
Als deze criteria worden doorgetrokken naar het AFA kan de multicausaliteit van longkanker niet
meer als argument worden ingeroepen om deze aandoening ook daar niet te vergoeden. Zij vereisen
een dermate hoge blootstelling aan asbest dat wanneer aan deze criteria wordt voldaan, de
blootstelling immers onomwonden vaststaat. Professor Nemery stelt hierover zeer duidelijk dat er
geen enkele zinnige wetenschappelijke reden is om longkanker veroorzaakt door een
asbestblootstelling niet binnen het AFA te vergoeden.26
Her en der wordt ook gesuggereerd dat longkanker, veroorzaakt door asbest, niet wordt vergoed in
het kader van het AFA omdat men vreest dat dit tot een enorme toevloed in aanvragen voor
vergoeding zou leiden. Dat er een toevloed aan aanvragen zou zijn, valt niet uit te sluiten, maar dat is
geen geldige reden om longkanker uit het AFA te houden. Het aantal aanvragen dat ook effectief
voor vergoeding in aanmerking zou kunnen komen, is eenvoudig te berekenen. Het jaarlijkse aantal
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Interview met professor pneumologie Benoît Nemery dd. 23 augustus 2017.

10

longkankers in België bedraagt ongeveer 8.500.27 Experts zijn het erover eens dat tussen de 5 en
10 % van de longkankers veroorzaakt wordt door asbest.28 Dit komt neer op tussen de 425 en 850
door asbest veroorzaakte longkankers per jaar.29 Het eventuele jaarlijks uit te keren bedrag valt dus
eenvoudig te budgetteren. Binnen Fedris worden momenteel slechts ongeveer 50 gevallen van
longkanker door asbest erkend per jaar. De strengheid van de gehanteerde criteria lijkt er dus op te
wijzen dat de vrees voor een gigantische impact op het budget van het AFA bij de vergoeding van
slachtoffers van longkanker door asbest, ongegrond is.

Larynxkanker
Over het niet vergoeden van slachtoffers van larynxkanker binnen het AFA wordt het volgende
gesteld30:
“De twee belangrijkste risicofactoren voor strottenhoofdkanker zijn roken en alcoholgebruik. Asbest is
eveneens bekend als risicofactor, doch het verband is minder sterk. Zoals het geval is voor longkanker,
is dit causaal verband te zwak en te weinig specifiek om in individuele gevallen het ontstaan en de
ontwikkeling van de ziekte aan de asbestblootstelling te kunnen toeschrijven. Dit verklaart waarom
de wetgever ook die kanker heeft uitgesloten van de aandoeningen die in het Asbestfonds voor
vergoeding in aanmerking komen. (Sinds het koninklijk besluit van 26 mei 2002 wordt
strottenhoofdkanker onder bepaalde voorwaarden door het FBZ vergoed.)”
Ook hier kan worden opgemerkt dat als men aan de hand van welomschreven criteria asbest als
oorzaak van een larynxkanker kan bepalen in het kader van de vergoeding als beroepsziekte, dat dit
oorzakelijk verband dan ook vast te stellen is in het kader van het AFA. Opdat een larynxkanker door
Fedris zou worden erkend als veroorzaakt door asbest, moet voldaan worden aan volgende
voorwaarden31:
- De blootstelling aan asbest moet minstens 20 jaar voor het verschijnen van de ziekte
begonnen zijn.
- Een blootstelling van minstens 25 vezeljaren is vereist. Deze blootstelling wordt als bewezen
beschouwd wanneer het slachtoffer lijdt aan een asbestose of bilaterale diffuse
pleuraverdikking die erkend is, of aan de wettelijke voorwaarden voldoet om erkend te
worden.
Net zoals bij de voorwaarden voor longkanker kunnen we hier dus vaststellen dat deze criteria
dermate streng zijn dat wanneer hieraan voldaan is, er geen discussie meer kan zijn over de ernst van
de blootstelling aan asbest. De problematiek van multicausaliteit kan hier dan ook niet spelen
wanneer deze voorwaarden worden overgenomen binnen het AFA.
Het is moeilijk een inschatting te maken van het percentage larynxkankers dat kan worden
toegeschreven aan de blootstelling aan asbest. Maar als we vaststellen dat in 2016 slechts één geval
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28 Interview met professor pneumologie Benoît Nemery dd. 23 augustus 2017; M. MOLITOR, o.c., 22-23.
29 Hiervan worden er al jaarlijks ongeveer 50 erkend door Fedris als beroepsziekte waardoor deze aanvragen ook eenvoudig
kunnen worden getransfereerd naar het AFA, zie: FEDRIS, o.c., 85.
30 ASBESTFONDS/FONDS AMIANTE (AFA), Criteria voor erkenning en vergoeding van asbestziekten door het Asbestfonds,
l.c., 10.
31 FEDRIS, o.c., 208.
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van larynxkanker veroorzaakt door asbest werd erkend door Fedris, kan de budgettaire impact van
het toevoegen van de ziekte als vergoedbare aandoening binnen het AFA niet onoverkomelijk zijn.32

Eierstokkanker
Uit de wetenschappelijke literatuur blijkt dat blootstelling aan asbest ook eierstokkanker kan
veroorzaken.33
Het IARC (International Agency for Research on Cancer, in kanker gespecialiseerde agentschap van de
Wereldgezondheidsorganisatie) stelt hieromtrent:34
“The Working Group noted that a causal association between exposure to asbestos and cancer of the
ovary was clearly established, based on five strongly positive cohort mortality studies of women with
heavy occupational exposure to asbestos (Acheson et al., 1982; Wignall & Fox, 1982; Germani et al.,
1999; Berry et al., 2000; Magnani et al., 2008).”
Tot op heden wordt eierstokkanker veroorzaakt door asbest noch als beroepsziekte door Fedris,
noch als vergoedbare aandoening door het AFA erkend.

Vanuit Kom op tegen Kanker zijn we van mening dat elk slachtoffer dat ten gevolge van een
blootstelling aan asbest de diagnose kanker krijgt, in aanmerking moet komen voor een vergoeding
door het AFA. Het gaat niet op dat men hierbij een onderscheid maakt tussen deze of gene ziekte. Als
het epidemiologische bewijs er is, moet een opname op de lijst van vergoedbare aandoeningen
volgen. Als men als slachtoffer vervolgens aan de vereiste criteria voor die bepaalde aandoening
voldoet, staat het oorzakelijk verband vast en heeft men recht op vergoeding door het AFA. Indien
deze ziekte werd opgelopen in de beroepssfeer, moet ze daarenboven uiteraard ook als dusdanig
worden vergoed binnen Fedris.

b. Voorstel
Daarom stellen we voor dat alle ziekten waarvan epidemiologisch vaststaat dat deze worden
veroorzaakt door asbest, worden opgenomen in de lijst van de door het AFA vergoedbare
aandoeningen. We pleiten er dan ook voor dat de Wetenschappelijke Raad, die binnen Fedris (hier
als overkoepelend orgaan waarbinnen ook het AFA werkt en niet louter als verantwoordelijke voor
de beroepsziekten) onder meer verantwoordelijk is voor het voorstellen van nieuwe te vergoeden
aandoeningen en het bepalen van de criteria waarbinnen dit dient te gebeuren, hier spoedig werk
van maakt. De Raad kan haar advies voorleggen aan het Beheerscomité van Fedris waarbinnen zowel
werknemers als werkgevers vertegenwoordigd zijn, dat op zijn beurt zijn advies kan voorleggen aan
de minister van Sociale Zaken.
Dat deze Wetenschappelijke Raad zich op basis van het wetenschappelijk bewijsmateriaal grondig
moet buigen over de voorwaarden waaraan voldaan moet worden opdat een eierstokkanker aan
asbest kan worden toegeschreven als beroepsziekte én in het kader van het AFA, is niet meer dan
logisch.
32
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Maar op korte termijn moet voor het AFA al een gelijkschakeling gebeuren met de lijst van
aandoeningen die door Fedris als beroepsziekte, veroorzaakt door asbest, worden vergoed. Voor
deze aandoeningen werden in het kader van de vergoeding als beroepsziekte al klaar en duidelijk
door de Wetenschappelijke Raad én door het Beheerscomité én door de minister het oorzakelijk
verband met de blootstelling, evenals de vereiste voorwaarden, aanvaard.
Een onderscheid tussen vergoedbare aandoeningen door Fedris en door het AFA is immers
ongeoorloofd. Het suggereert dat de ene kanker meer recht geeft op vergoeding dan de andere.
Gezien van in het begin de keuze is gemaakt om zelfstandigen en omgevingsslachtoffers die aan
asbest werden blootgesteld te vergoeden door het AFA, moet men deze mogelijkheid ook bieden aan
alle zelfstandigen en omgevingsslachtoffers die door een asbestgerelateerde aandoening worden
getroffen. Als men daarbij ook de mogelijkheid biedt voor werknemers om bovenop hun vergoeding
voor de opgelopen beroepsziekte een bijkomende tussenkomst te krijgen van het AFA bij
mesothelioom en asbestose, dient men dit te doen voor alle werknemers die het slachtoffer zijn van
een asbestgerelateerde aandoening.35
We steunen daarom het wetsvoorstel 54K2453 van mevrouw Catherine Fonck dat long-, larynx- en
eierstokkanker aan de lijst van door het AFA vergoedbare aandoeningen wil toevoegen. Ook het
wetsvoorstel 54K1666 van de dames Muriel Gerkens en Anne Dedry verdient onze steun omdat het
long- en larynxkanker aan deze lijst wil toevoegen.36
Het is logisch en praktisch om voor de erkenning van long- en larynxkanker binnen het AFA dezelfde
criteria te hanteren als voor de erkenning als beroepsziekte. Het feit dat deze criteria, zoals
hierboven aangegeven, vaak streng zijn waardoor het misschien maar voor een beperkt aantal
zelfstandigen en omgevingsslachtoffers mogelijk zal zijn om de benodigde blootstelling aan te tonen,
mag geen beletsel vormen om die mogelijkheid open te laten. Het aantal mogelijke begunstigden
mag immers niet bepalend zijn voor de erkenning van de rechten van elk individueel slachtoffer, of
het nu om een kleine of een grote groep gaat.
Zoals hierboven al werd aangegeven, is de prognose voor longkankerpatiënten, net als bij
mesothelioom, zeer somber. Het is daarom aangewezen om de vergoeding voor de slachtoffers van
longkanker door asbest en hun rechthebbenden binnen het AFA gelijk te stellen met deze voorzien in
geval van mesothelioom.
Ook wat larynxkanker betreft, pleiten we ervoor dat de vergoedingen gelijk zijn aan deze uitgekeerd
bij mesothelioom. Larynxkankerpatiënten worden immers eveneens met een slechte prognose
geconfronteerd (relatieve vijfjaarsoverleving in België voor mannen bedraagt 61,8 %, voor vrouwen
58,1 %).37 Daarbovenop gaat hun ziekte ook vaak gepaard met een zwaar mutilerende ingreep. Zoals
hierboven al werd aangegeven, zal de budgettaire impact van de vergoeding van larynxkanker meer
dan waarschijnlijk beperkt zijn, gezien het lage aantal erkende gevallen binnen het systeem van de
beroepsziekten (bv. 1 erkend geval in 2016).38
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Voor de gevallen van eierstokkanker, veroorzaakt door asbest, pleiten we eveneens voor eenzelfde
vergoeding als deze die wordt toegekend bij mesothelioom. Dezelfde redenering als hierboven kan
worden doorgetrokken. Zo blijkt uit de cijfers van het Kankerregister dat meer dan de helft van de
patiënten met de diagnose eierstokkanker overlijdt binnen de vijf jaar na die diagnose (relatieve
vijfjaarsoverleving in België bedraagt 44,4 %).39
Daarnaast vindt Kom op tegen Kanker dat huidige en toekomstige wetenschappelijke evoluties
blijvend moeten worden opgevolgd binnen het ruimere kader van Fedris. Wanneer het oorzakelijk
verband tussen een blootstelling aan asbest en andere dan de hier reeds aangehaalde vormen van
kanker bewezen is, moeten die ook spoedig worden opgenomen in de lijst van vergoedbare
aandoeningen.40

2. De burgerrechtelijke immuniteit
a. Probleemschets
Een ander heikel punt is de burgerrechtelijke immuniteit van de aansprakelijke die als werkgever
bijdraagt aan de financiering van het AFA. Het is zo dat wie een vergoeding krijgt van het AFA zich
niet meer rechtstreeks tot die verantwoordelijke vervuiler kan wenden om via de rechtbank een
veroordeling en vergoeding te bekomen, tenzij deze aansprakelijke zich zou hebben bezondigd aan
een opzettelijke fout.41 Deze regeling (ook wel ‘historisch compromis’ genaamd) was reeds van
toepassing voor de vergoeding via Fedris en werd doorgetrokken naar het AFA. De redenering hierbij
is dat de werkgevers al bijdragen in de financiering van de fondsen en zo garanderen dat elke
werknemer die hiervoor in aanmerking komt, wordt vergoed en daardoor moeten worden vrijgesteld
van het risico om na een gerechtelijke procedure ‘nogmaals’ te moeten betalen aan hun voormalige
werknemers.
Dit heeft tot gevolg dat de verantwoordelijke voor de blootstelling bijna nooit aansprakelijk wordt
gesteld. Binnen het stelsel van het AFA is dit enkel mogelijk als de aansprakelijke de ziekte opzettelijk
heeft veroorzaakt. Maar dit is in de praktijk een bijna onmogelijke bewijslast. Met een opzettelijke
fout wordt het geval gelijkgesteld waarin de aansprakelijke het slachtoffer bleef blootstellen aan
asbest nadat hij hiervoor een aanmaning kreeg van de sociale inspectie en hier dus geen afdoend
gevolg aan gaf.42 Ook deze optie kan in het kader van de asbestproblematiek echter maar zelden
worden aangesproken gezien de eerste arbeids- en veiligheidsreglementering omtrent de
bescherming tegen asbest pas dateert van de jaren tachtig en de meeste ziektegevallen werden
veroorzaakt door een blootstelling vóór deze periode. Daarnaast is het ook zo dat het aantal
uitgevoerde inspecties redelijk beperkt is, waardoor het toepassingsgebied van deze gelijkschakeling
nog verder wordt beperkt.43
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De enige optie die dan nog overblijft om de aansprakelijkheid van de vervuiler te laten vaststellen, is
het verzaken aan de keuze voor een tegemoetkoming van het AFA en naar de rechtbank trekken.
Voor vele slachtoffers van mesothelioom is dit echter geen realistische mogelijkheid. Zoals gezegd is
de tijd tussen de diagnose en het overlijden voor deze groep gemiddeld 12 tot 18 maanden.44 Dit
zorgt ervoor dat zij een gerechtelijke procedure omtrent de aansprakelijkheid in de praktijk bijna
nooit tot op het eind zelf zullen kunnen voeren. Daarnaast is het zo dat de schadevergoedingen die
door de Belgische rechtbanken worden toegekend in het kader van aansprakelijkheidsprocedures,
zeer beperkt zijn. Zeker indien men als slachtoffer een leeftijd heeft bereikt waarop men geen
beroepsinkomen meer heeft, en hier dus ook geen vergoeding meer voor kan vorderen, valt de door
de rechter toe te kennen schadevergoeding zeer laag uit. Voor een jonger slachtoffer zou dit
eventueel anders kunnen zijn, maar voor bijvoorbeeld mesothelioomslachtoffers wordt de ziekte
meestal pas gediagnosticeerd op latere leeftijd, gelet op de lange latentietijd (gemiddeld 37-45
jaar).45 Voor hen is het financieel niet interessant om louter en alleen de gerechtelijke weg te volgen.
Dit was ook de vaststelling bij het arrest van het Brusselse hof van beroep in de zaak van mevrouw
Jonckheere. In deze zaak besliste het hof dat Eternit als verantwoordelijke voor de
asbestblootstelling vanaf 1970 moest weten dat asbest schadelijk is en dat Eternit hieromtrent de
nodige veiligheidsmaatregelen had moeten nemen. Het feit dat Eternit niet bewust
asbestgerelateerde aandoeningen veroorzaakte, maakt niet uit gezien het erom draait dat het bedrijf
dit had moeten weten. Aan mevrouw Jonckheere werd, nadat haar kinderen het proces verderzetten
na haar overlijden aan mesothelioom, een schadevergoeding van € 25.000 toegekend. Dit bedrag ligt
niet hoger dan wat zij zou verkregen hebben als zij een aanvraag had ingediend bij het AFA.46
Voor mevrouw Jonckheere en haar familie ging het echter niet louter om het verkrijgen van een
financiële vergoeding. Zij startte de procedure zeer bewust op om te bekomen dat de
verantwoordelijke voor haar asbestblootstelling in rechte aansprakelijk zou worden gesteld.47
Deze zaak toont duidelijk aan waarom het zo belangrijk is voor slachtoffers om een burgerrechtelijke
veroordeling te kunnen bekomen, met name de erkenning die hiermee gepaard gaat. Het feit dat de
veroorzaker van de schade door een rechtbank als aansprakelijke wordt aangeduid, kan een helende
werking hebben voor de slachtoffers.48 Zeker in een zaak als die van de asbestblootstelling waarin de
verantwoordelijken tot hiertoe, zeker in België, nog maar amper aansprakelijk zijn gesteld, moet het
belang van de mogelijkheid om hieromtrent te procederen niet onderschat worden.
Daarnaast is er ook een financiële reden om zich naast het AFA eveneens tot de civiele rechtbank te
wenden. Op basis van het door de rechter laten vaststellen van de fout van de (voormalige)
werkgever alsook de schade bij het slachtoffer en het oorzakelijk verband tussen de twee zou men
een bijkomende vergoeding kunnen bekomen.
Kom op tegen Kanker is van mening dat de verantwoordelijken voor de asbestblootstelling hun
aansprakelijkheid niet zomaar mogen ontlopen. Een systeem waarin de vervuiler zelf betaalt in plaats
van de maatschappij voor hem, is rechtvaardiger. Voor hen die wensen om naast hun tussenkomst
van het AFA ook een juridische procedure op te starten tegen de verantwoordelijke vervuiler moet
deze mogelijkheid bestaan. Zeker als de aandoening geen beroepsziekte is, valt de burgerrechtelijke
44
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immuniteit moeilijk te begrijpen. Zij zijn immers nooit gehoord in het ‘historisch compromis’ tussen
werknemers en werkgevers dat aan de grondslag ligt van deze immuniteit. Het ontnemen van de
mogelijkheid om in rechte te procederen vormt een uitzondering op de normale
aansprakelijkheidsregels zoals deze zijn vastgelegd in ons Burgerlijk Wetboek. Elke afwijking hiervan
dient dan ook beperkend te worden geïnterpreteerd. Het gaat bijgevolg niet op om de immuniteit
zonder meer door te trekken naar de omgevingsslachtoffers en de zelfstandigen.
Uiteraard wenst Kom op tegen Kanker ook de positieve aspecten van dit compromis niet te
ontkennen. Door de collectivisering van de schade bij de werknemers over alle werkgevers wordt
voor elke werknemer in een zekere en relatief snelle vergoeding voorzien. Maar het is belangrijk dat
de uitwerking van dit compromis evenwichtig blijft, wat momenteel niet het geval is.

b. Voorstel
Daarom stellen we voor dat de burgerrechtelijke immuniteit wordt opgeheven voor de
omgevingsslachtoffers en de zelfstandigen die door het AFA vergoed worden.
Zij zijn op geen enkele manier vertegenwoordigd in de onderhandelingen rond het ‘historisch
compromis’ en kunnen momenteel geen aanspraak maken op een vergoeding buiten deze van het
AFA. Het is belangrijk dat de juridische weg voor deze groep niet al op voorhand wordt versperd. Het
al dan niet inslaan ervan dient een keuze te zijn die aan het slachtoffer zelf wordt overgelaten. Zoals
hierboven reeds aangehaald is de manier waarop die keuze nu wordt voorgeschoteld (een snelle
vergoeding via een overheidsorgaan waarbij de aansprakelijke vrijuit gaat of een lange onzekere
procedure tegen de eigenlijke veroorzaker van de schade) gelet op de slechte prognose van de
slachtoffers in kwestie, niet realistisch. Dit zorgt ervoor dat de veroorzaker van de schade in de
praktijk quasi altijd zijn aansprakelijkheid ontloopt. Het evenwicht is hier zoek en dient dan ook te
worden hersteld.
Het opheffen van het verbod om een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen de
aansprakelijke die bijdraagt aan de financiering van het AFA, zoals omschreven in art. 125
Programmawet (I) 27 december 2006, is daarom een logische stap. Dit zorgt ervoor dat de
slachtoffers die niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van Fedris, een snelle eerste
vergoeding kunnen bekomen van het AFA om daarnaast te bekijken of zij eveneens gerechtelijke
stappen willen ondernemen tegen de aansprakelijke.
Zowel het wetsvoorstel 54K1666 van de dames Muriel Gerkens en Anne Dedry als het wetsvoorstel
54K2002 van de dames Valerie Van Peel, Renate Hufkens en Yoleen Van Camp voorziet in een
opheffing van het verbod zoals geformuleerd in art. 125 Programmawet (I) 27 december 2006.
Voor hen die reeds in het kader van hun door de blootstelling aan asbest veroorzaakte beroepsziekte
een vergoeding krijgen van Fedris (de zgn. ‘beroepsslachtoffers’) verandert er in dat geval niets. Voor
hen geldt de burgerrechtelijke immuniteit zoals bepaald door art. 51 Beroepsziektenwet nog steeds.
In het advies m.b.t. het wetsvoorstel 54K2002 van Valerie Van Peel, Renate Hufkens en Yoleen Van
Camp gaf de Raad van State aan dat hierdoor een onderscheid zou worden gecreëerd waarbij een
beroepsslachtoffer dat een vergoeding krijgt van het AFA geen gerechtelijke procedure kan
opstarten, terwijl dit voor een niet-beroepsslachtoffer wel mogelijk is. Zij die onder de
immuniteitsregel van Fedris vallen kunnen in dat geval geen volledige schadevergoeding krijgen,
terwijl dit voor hen die enkel aan de voorwaarden van het AFA voldoen wél het geval is.49
49

Adv. RvS nr. 60.892/2 bij Wetsvoorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en van de programmawet (I) van
27 december 2006 wat de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers betreft, Parl. St. Kamer 2016-17, nr. 54K2002/002.
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Maar we zijn van mening dat dit geen reden mag zijn om de immuniteitsregel ten opzichte van de
omgevingsslachtoffers en zelfstandigen niet op te heffen. Je kan immers tegenwerpen dat de
werknemers reeds gehoord zijn in het historisch compromis en ook vertegenwoordigd zijn in de
Nationale Arbeidsraad die onder meer bij de totstandkoming van het AFA verscheidene malen werd
geconsulteerd.50 Voor de omgevingsslachtoffers en zelfstandigen is dit niet het geval. Zij hadden
hierin geen stem. De werknemer-slachtoffers kunnen ook aanspraak maken op een dubbele
tegemoetkoming (Fedris en AFA), terwijl de omgevingsslachtoffers en zelfstandigen enkel bij het AFA
terechtkunnen. Hierdoor is het logisch om deze ongelijke situatie recht te trekken door de deur naar
de civiele rechter open te zetten voor de niet-werknemers.
Een volledige afschaffing van de immuniteit van de werkgever zou het door de Raad van State
aangehaalde verschil in behandeling ook oplossen. Dit lijkt momenteel echter niet aan de orde. Men
dient ook op te letten dat men het kind niet met het badwater weggooit. Tegenover de immuniteit in
het kader van de beroepsziekten staat, zoals eerder gezegd, dat het voor de slachtoffers van die
ziekten niet nodig is een onzekere, dure en lange gerechtelijke procedure te voeren om enige
vergoeding te bekomen. Dat dit systeem voordelen biedt voor deze groep van slachtoffers staat dan
ook buiten kijf. Als een volledige afschaffing van de immuniteit, dus ook in het kader van de
beroepsziekten, de solidariteit binnen dat systeem zou ondergraven, dan kan deze algehele
opheffing niet aangewezen zijn. In deze hypothese zou het immers kunnen dat de werkgevers hun
bijdrage aan de werking van Fedris stopzetten omdat er geen algemene burgerrechtelijke immuniteit
meer tegenover staat.
Een alternatief zou dan kunnen zijn om naar Frans voorbeeld het principe van de onverschoonbare
fout in te voeren. Deze fout wordt in de Franse rechtspraak omschreven als: “la faute d’une gravité
exceptionnelle dérivant d’un acte ou d’une ommission volontaire, de la conscience du danger que
devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative et se distinguant par le défaut
d’un élément intentionnel”.51 Het is dus minder strikt dan de opzettelijke fout zoals wij deze kennen,
waardoor het voor de slachtoffers ook meer mogelijkheden biedt. De ‘faute inexcusable’ komt in vele
aspecten van de Franse sociale wetgeving voor waaronder de Franse regeling voor beroepsziekten en
bij ‘het Franse Asbestfonds’, de FIVA (Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante). Voor
beroepsslachtoffers komt het erop neer dat zij een verhoogde uitkering krijgen indien de
onverschoonbare fout van de (voormalige) werkgever wordt aanvaard. De Franse overheid kan zelf
een procedure opstarten tegen deze werkgever wanneer zij vermoedt dat er sprake is van een
dergelijke fout, of kan zich ook aansluiten bij de procedure die door het slachtoffer reeds is
opgestart. In geval van uitkering treedt de FIVA namelijk in de rechten van het slachtoffer. Zij zal dan
de verhoogde uitkering aan het slachtoffer voorschieten om vervolgens de uitgekeerde som terug te
vorderen van de aansprakelijke werkgever.52 Dit systeem heeft het grote voordeel dat de vervuiler
betaalt waar mogelijk en dat de last van het procederen kan gedragen worden door de overheid
waardoor het slachtoffer in kwestie zijn kostbare resterende tijd hier niet dient aan op te offeren. Op
zich komt dit dan ook voor als een aangewezen manier om de immuniteitskwestie aan te pakken. De
Belgische vereniging van asbestslachtoffers Abeva is een groot voorstander van het invoeren van het
begrip van de onvergeeflijke fout in het Belgische rechtssysteem. Juridisch experte Evelien de Kezel
heeft echter ernstige bedenkingen bij de haalbaarheid van dit voorstel.53 Zij wijst er o.m. op dat dit
concept een actieve rol voorziet voor de overheid als procederende partij die gesubrogeerd is in de
rechten van het slachtoffer en dat hierrond tot op heden in België weinig ervaring en animo bestaat.
(De subrogatie houdt in dat een nieuwe schuldeiser in de plaats treedt van de oorspronkelijke en zo
ook diens rechten t.o.v. de schuldenaar overneemt). Zo schuiven we het afschaffen van de
50
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52 FIVA, L’indemnisation des victimes de l’amiante par le FIVA,
http://www.fiva.fr/documents/Brochure_FIVA_2e_edition_WEB.pdf, 22-23.
53 Interview met mevrouw Evelien De Kezel dd. 24 augustus 2017.
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immuniteit voor omgevingsslachtoffers en zelfstandigen naar voren als meer realistische optie om de
vervuiler te laten betalen.
Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat men de gerechtelijke weg overbodig maakt en de uit te
keren vergoedingen danig optrekt waardoor de schade reeds volledig is vergoed door de
tussenkomst van het AFA. Los van de technische haalbaarheid van het vaststellen van een forfaitair
bedrag waarbij voor elk slachtoffer alle schade is vergoed of, voor elk slachtoffer een begroting in
concreto op te stellen, heeft deze eventuele oplossing ook als nadeel dat er geen mogelijkheid wordt
gecreëerd om de aansprakelijke vervuiler verantwoordelijk te stellen via een gerechtelijke procedure.
Het is om deze redenen dat we, gelet op de huidige stand van zaken, ervoor pleiten om de
mogelijkheid te geven aan de zelfstandigen en omgevingsslachtoffers die niet reeds aanspraak
kunnen maken op een vergoeding voor beroepsziekte, om zich tot de burgerlijke rechter te wenden
om een bijkomende vergoeding te verkrijgen van de voor hun schade aansprakelijke partij. Op deze
manier kan het huidige onevenwicht worden hersteld. Een systeem waarin men als
omgevingsslachtoffer of zelfstandige niet werd gehoord in de vorm van een al dan niet ‘historisch
compromis’ en slechts aanspraak kan maken op een op voorhand reeds begrensde schadevergoeding
zonder enig realistisch alternatief, doorstaat namelijk niet de rechtvaardigheidstoets.

3. De problematiek van de verjaringstermijn voor
aansprakelijkheidsvorderingen
a. Probleemschets
Naast de burgerrechtelijke immuniteit is er nog een ander aspect dat de rechtsgang van de
slachtoffers bemoeilijkt, namelijk de verjaringstermijn voor aansprakelijkheidsvorderingen. Die is vijf
jaar vanaf de dag volgend op die waarop het slachtoffer kennis heeft gekregen van de schade en van
de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon (relatieve termijn). Hierbij geldt een maximumof absolute termijn van twintig jaar na het schadeverwekkend feit, i.c. de asbestblootstelling (art.
2262bis BW).54 Gezien de gemiddelde latentietijd van de betrokken aandoeningen (mesothelioom:
37-45 jaar; asbestose: min. 20 jaar; longkanker: 20-30 jaar) is dit uitermate problematisch.55
De huidige regeling zorgt ervoor dat in het merendeel van de gevallen de
aansprakelijkheidsvordering van het slachtoffer van de asbestblootstelling reeds verjaard is, nog voor

54 Deze

verjaringstermijnen werden in 1998 ingevoerd en vervingen de toen geldende algemene verjaringstermijn van
dertig jaar. Bij wijze van overgangsmaatregel werd voorzien dat voor de gevallen die nog niet verjaard waren onder de oude
regeling en waarbij zowel het schadeverwekkend feit als het intreden van de schade zich situeren voor de inwerkingtreding
van de nieuwe verjaringswet (27 juli 1998), dat de nieuwe termijnen dan beginnen lopen op de datum van de
inwerkingtreding, zonder dat de totale verjaringstermijn meer dan dertig jaar mag bedragen. Deze vorderingen verjaren dus
ten laatste twintig jaar na de inwerkingtreding, op 27 juli 2018. Er is geen duidelijkheid over de vraag of deze regeling ook
geldt voor de gevallen waarin het schadeverwekkend feit voor de inwerkingtreding plaatsvond, maar het intreden van de
schade pas daarna. Echter zelfs als het antwoord hierop positief is, blijft de situatie problematisch voor alle vorderingen die
na 27 juli 2018 worden ingesteld en voor diegenen waarvan de blootstelling meer dan dertig jaar geleden plaatsvond. Zie in
deze zin ook: E. DE KEZEL, o.c., 260-262.
55 L. VAN DEN BORRE en P. DEBOOSERE, o.c., (134) 134-135; FOD VOLKSGEZONDHEID, Asbest: Veelzijdig maar
levensgevaarlijk, Brussel, FOD Volksgezondheid, 2006, 8; W.J. REA en K.D. PATEL, Reversibility of Chronic Disease and
Hypersensitivity: The Effects of Environmental Pollutants on the Organ System Vol. 2, Boca Raton, CRC Press, 2015, 188.
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de diagnose is gesteld. Deze situatie is uiteraard absurd en gaat uit van een te eenzijdige opvatting
van de verjaringsregels, zonder oog te hebben voor de realiteit. De verjaring als instituut is in het
leven geroepen om de sociale rust en maatschappelijke rechtszekerheid ten goede te komen. Als een
feitelijke toestand gedurende jaren bestaat, dient deze ook door de samenleving te worden erkend
zodat daarover geen discussie meer kan bestaan. Deze visie gaat ervan uit dat na een bepaald
tijdsbestek de gevolgen van een schadeverwekkend feit afnemen.56 Het probleem bij schade ten
gevolge van asbestblootstelling is dat het geldend tijdsbestek geen rekening houdt met de lange tijd
tussen de blootstelling en het optreden van de gevolgen hiervan. Met deze specifieke situatie wordt
onvoldoende rekening gehouden in de huidige regelgeving, waardoor een wijziging zich opdringt.
Zonder dergelijke wijziging blijft de situatie bestaan waarin aan een grote groep rechtszoekenden de
toegang tot de rechter wordt ontzegd. Dit recht wordt o.m. erkend in art. 13 van de Grondwet57 en in
art. 6, §1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) dat het recht op een
eerlijk proces garandeert.58 Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) boog zich ook al
verscheidene malen over deze kwestie. Zo kwam het in het arrest Moor/Zwitserland59 tot de
conclusie dat de Zwitserse wetgeving een schending inhoudt van art. 6, §1 EVRM daar waar deze
voor de aansprakelijkheidsvorderingen van de slachtoffers van asbestgerelateerde aandoeningen een
absolute verjaringstermijn oplegt van tien jaar vanaf de blootstelling. Het Hof verwoordde het als
volgt:
“74. […] Considérant que la période de latence des maladies liées à l’exposition à l’amiante peut
s’étendre sur plusieurs décennies, elle observe que le délai absolu de dix ans – qui selon la législation
en vigueur et la jurisprudence du Tribunal fédéral commence à courir à la date à laquelle l’intéressé a
été exposé à la poussière d’amiante – sera toujours expiré. Par conséquent, toute action en
dommages-intérêts sera a priori vouée à l’échec, étant périmée ou prescrite avant même que les
victimes de l’amiante aient pu avoir objectivement connaissance de leurs droits.
[…]
78. Prenant en compte la législation existant en Suisse pour des situations analogues et sans vouloir
préjuger d’autres solutions en-visageables, la Cour estime que, lorsqu’il est scientifiquement prouvé
qu’une personne est dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffre d’une certaine maladie, une telle
circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription.
79. Partant, au vu des circonstances exceptionnelles de la présente espèce, la Cour estime que
l’application des délais de péremption ou de prescription a limité l’accès à un tribunal à un point tel
que le droit des requérantes s’en est trouvé atteint dans sa substance même, et qu’elle a ainsi
emporté violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Stagno, précité, § 33,
avec les références qui y sont citées).”
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens gaf dus duidelijk aan dat voor de berekening van de
verjaringstermijn rekening moet worden gehouden met het feit dat in bepaalde gevallen een
slachtoffer gedurende lange tijd niet kan weten dat het aan een aandoening lijdt die recht zou
kunnen geven op een schadevergoeding. Doet men dit niet, dan schendt men art. 6, §1 EVRM. Deze
uitspraak over de Zwitserse regelgeving is ook van toepassing op de Belgische omdat deze ook een
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E. DE KEZEL, o.c., 228-232.
Art. 13 GW bepaalt: “Niemand kan tegen zijn wil worden afgetrokken van de rechter die de wet hem toekent.”
58 Art. 6, §1 EVRM bepaalt: “1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de
gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van
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privé leven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder bijzondere omstandigheden strikt
noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden.”
59 EHRM 11 maart 2014, nrs. 52067/10 en 41072/11, Howald Moor e.a./Zwitserland.
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absolute verjaringstermijn voorschrijft die onvoldoende de lange latentietijd bij asbestgerelateerde
aandoeningen in aanmerking neemt. Reeds eerder gaf het EHRM in het arrest Stagno/België aan dat
een te strikte toepassing van de verjaringstermijnen kan neerkomen op een schending van art. 6, §1
EVRM.60
We kunnen dus besluiten dat deze rechtspraak erop wijst dat de momenteel geldende
verjaringstermijn, zoals omschreven in art. 2262bis BW, in strijd is met art. 6, §1 EVRM want het
komt erop neer dat de aansprakelijkheidsvordering van een slachtoffer reeds verjaard is nog voor dit
slachtoffer zich bewust is van het feit dat het schade heeft opgelopen.
Het belang van rechtszekerheid in de maatschappij mag niet onderschat worden. Maar hierbij moet
erkend worden dat die rechtszekerheid in twee richtingen werkt. Enerzijds mag een mogelijke
schuldenaar veronderstellen dat hij na geruime tijd niet meer kan worden aangesproken in rechte en
hier dus geen rekening meer mee dient te houden wat betreft bijvoorbeeld verzekering en het
bewaren van gegevens. Anderzijds mag een slachtoffer er in een democratische rechtsstaat van
uitgaan dat het een vordering kan instellen tegen de aansprakelijke op het moment dat het kennis
krijgt van zijn of haar schade.
Om deze redenen is een wijziging aan de orde van de momenteel geldende verjaringstermijnen voor
de aansprakelijkheidsvorderingen van de slachtoffers van een blootstelling aan asbest.

b. Voorstel
Hierbij kan gedacht worden aan een zuivere toepassing van de manifestatietheorie. Deze theorie
houdt in dat enkel de relatieve verjaringstermijn overblijft. Deze termijn begint te lopen op het
moment dat het slachtoffer kennis krijgt van de schade en van de daarvoor aansprakelijke persoon.
De absolute termijn wordt hierbij geschrapt. Een toepassing van deze theorie vindt men in de
verjaringsregelingen voor gelijkaardige situaties in Frankrijk en Nederland.61 In Frankrijk geldt enkel
een relatieve verjaringstermijn van tien jaar vanaf het intreden van de schade, in Nederland bedraagt
die vijf jaar. Voor ons land is het logisch om deze termijn op vijf jaar te zetten. Deze is nu reeds van
toepassing, weliswaar in combinatie met de absolute termijn van twintig jaar. Vijf jaar lijkt ook
voldoende lang om de slachtoffers toe te laten hun vordering in te stellen en is daarnaast niet te lang
zodat de rechtszekerheid niet in het gedrang komt.
Zowel het wetsvoorstel 54K1666 van de dames Muriel Gerkens en Anne Dedry62, als dat van de
dames Valerie Van Peel, Renate Hufkens en Yoleen Van Camp (54K2002)63, en dat van mevrouw
Catherine Fonck (54K2453)64 bevat een bepaling die de problematiek van de verjaring aanpakt. In het
voorstel 54K1666 wordt een verjaringstermijn ingevoerd van 50 jaar die ingaat op het moment van
de blootstelling. Gezien de gemiddelde latentietijd bij mesothelioom 37-45 jaar bedraagt, kan een
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EHRM 7 juli 2009, nr. 1062/07, Stagno/België. Het Hof stelde: “33. […] La Cour estime que l’application rigide du délai de
prescription, qui ne tient pas compte des circonstances particulières de l’affaire, a, en l’espèce, empêché les requérantes de
faire usage d’un recours qui leur était en principe disponible (voir, mutatis mutandis, Shofman c. Russie, no 74826/01, § 43,
24 novembre 2005 ; Phinikaridou v. Chypre, précité, §§ 61-65).”
61 Art. 2270-1 Code Civil (FR); art. 3:310, vijfde lid BW (NL); E. DE KEZEL, o.c., 228-280.
62 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006, wat het Asbestfonds betreft, Parl. St. Kamer
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64 Wetsvoorstel ertoe strekkende de werking van het Asbestfonds te verbeteren en beter rekening te houden met de
asbestslachtoffers, Parl. St. Kamer 2016-17, nr. 54K2453/001.
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verjaringstermijn van 50 jaar in de gevallen die boven dit gemiddelde zitten, echter onvoldoende
zijn.65
De voorstellen 54K2002 en 54K2453 voorzien beide in een afschaffing van de absolute
verjaringstermijn waardoor enkel een relatieve verjaringstermijn van vijf jaar overblijft die ingaat op
de dag volgend op die waarop het slachtoffer kennis heeft gekregen van de schade en van de
identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.
Het wetsvoorstel 54K2002 in deze zin van de dames Van Peel, Hufkens en Van Camp verkreeg rond
dit aspect al een positief advies van de Raad van State. De Raad was van oordeel dat het voorstel in
overeenstemming is met de “lering” van het EHRM en het Grondwettelijk Hof.66
In dit wetsvoorstel wordt in de toelichting aangegeven dat de indieners wensen dat de aanpassing
van de verjaringstermijn ook voor het verleden geldt.67 Op deze manier zou de nieuwe regeling ook
kunnen worden ingeroepen door slachtoffers waarvan de vordering onder de huidige
verjaringstermijnen reeds verjaard is. Om dit te kunnen bewerkstelligen is het aangewezen dat
voorzien wordt in duidelijke en gemotiveerde overgangsbepalingen. In het wetsvoorstel in zijn
huidige vorm werd dit niet opgenomen. Inspiratie zou kunnen worden gehaald bij de
overgangsbepaling in art. 11 van de wet van 10 juni 1998 tot wijziging van sommige bepalingen
betreffende de verjaring. Deze stelde: “Wanneer de rechtsvordering bij een in kracht van gewijsde
gegane beslissing verjaard is verklaard vóór de inwerkingtreding van deze wet, kan deze
inwerkingtreding niet tot gevolg hebben dat een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen.” Volgens
de onderzoekers van het Instituut voor Verbintenissenrecht van de KU Leuven zou deze
overgangsbepaling kunnen worden overgenomen in het kader van het nieuwe wetsvoorstel, met de
toevoeging dat wél een nieuwe verjaringstermijn begint te lopen ten gevolge van de
inwerkingtreding van de nieuwe wet wanneer de rechtsvordering nog niet verjaard is verklaard door
een in kracht van gewijsde gegane beslissing (een rechterlijke beslissing die niet meer vatbaar is voor
hoger beroep of verzet).68 Het is hierbij zeer belangrijk dat deze afwijking van het beginsel van het
verbod van retroactiviteit van de wet, zoals vervat in art. 2 BW, grondig wordt gerechtvaardigd. Als
tegenargument voor de rechtszekerheid van de aansprakelijke zou bijvoorbeeld kunnen worden
gedacht aan de toegang tot de rechter, zoals erkend door art. 6, §1 EVRM en art. 13 GW (zie
hierboven), en aan het feit dat zij die voor de blootstelling aan asbest zorgden, reeds geruime tijd
wisten hoe nefast asbest is voor de gezondheid waardoor zij hadden kunnen weten hier ooit
aansprakelijk voor te worden gesteld. Op deze manier kan een eventuele rechterlijke toets van de
terugwerkende kracht worden doorstaan.69
Indien de voorgestelde wetswijziging niet met terugwerkende kracht wordt ingevoerd, zal een grote
rol zijn weggelegd voor de rechterlijke macht om dit knelpunt te verhelpen. Indien de wijziging van
art. 2262bis BW enkel van toepassing zou zijn op situaties waarbij de blootstelling plaatsvindt na de
inwerkingtreding ervan, is immers de problematiek van het merendeel van de asbestslachtoffers, die
tientallen jaren geleden werden blootgesteld, nog niet opgelost. In dat geval is het aan de
rechtspraak om in de concrete gevallen duidelijk te stellen dat het art. 2262bis BW zoals we het nu
(nog) kennen in strijd is met art. 6, §1 EVRM op basis van de hierboven aangehaalde rechtspraak. De
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rechtstreekse werking van het EVRM als hogere rechtsnorm zou dan tot gevolg hebben dat de
bekritiseerde verjaringstermijnen buiten beschouwing worden gelaten.
Op dit moment is er in België nog geen rechtspraak in deze zin. In de reeds eerder aangehaalde zaak
van mevrouw Jonckheere stelde de rechtbank dat de vordering in kwestie nog niet verjaard was
omdat de blootstelling in de buurt van Kapelle-op-den-Bos voortdurend was waardoor dit
schadeverwekkend feit pas eindigt wanneer men uit die buurt verhuist. Pas op dat moment zou dan
de verjaringstermijn ingaan. Hoewel deze rechtspraak niet per sé negatief is voor de
asbestslachtoffers uit de buurt van Kappelle-op-den-Bos, biedt deze weinig houvast voor de
anderen.70
In Nederland nam de rechterlijke macht deze corrigerende rol reeds op. In 2000 oordeelde de
Nederlandse Hoge Raad (vergelijkbaar met het Belgische Hof van Cassatie) al dat het opzij schuiven
van de wettelijk vastgelegde verjaringstermijnen wel te rijmen valt met art. 6, §1 EVRM:
“Daarbij was volgens het hoogste rechtscollege van belang dat blijkens de parlementaire
geschiedenis van de verjaringsregeling als karakteristiek van de bevrijdende verjaring was genoemd
het tenietgaan van een rechtsvordering. Daar voegde de Hoge Raad aan toe: ‘(...) dat niet blijkt dat
de wetgever zich ook het geval voor ogen had gesteld waarin de schade pas na het verstrijken van
de verjaringstermijn was ontstaan, zodat de benadeelde in het geheel geen vordering tot
schadevergoeding zou kunnen instellen: vóór het verstrijken van de termijn niet, omdat er toen nog
geen schade was, en na het verstrijken van de termijn niet omdat toen de rechtsvordering verjaard
was. Dit geval zou hierop neerkomen dat de verjaring het ontstaan van de rechtsvordering
verhindert, en dat het daarna voorvallen van de schade niet meer dan een natuurlijke verbintenis in
het leven roept.’ De mogelijkheid van het buiten toepassing blijven van de verjaringsregeling van
dertig jaar was volgens de Hoge Raad in lijn met het in art. 6 § 1 EVRM belichaamde recht op toegang
tot de rechter.”71
Voor de concrete afweging of de wettelijke verjaringstermijnen effectief aan de kant moeten worden
geschoven omwille van ‘redelijkheid en billijkheid’, werkte de Hoge Raad vervolgens zeven
aandachtspunten uit die door de Nederlandse rechter in elk individueel geval als handleiding konden
dienen. Hoewel de toepassing van deze aandachtspunten in Nederland tot een zeer diverse
rechtspraak heeft geleid, stond deze wel toe dat rekening werd gehouden met de concrete situatie
van de asbestslachtoffers, zonder dat de vordering als verjaard moest worden beschouwd op basis
van de wettelijk voorziene termijnen. 72 Voor de Belgische rechters is het niet nodig om terug te
vallen op deze aspecten uit de Nederlandse rechtspraak. Gelet op de recente rechtspraak van het
EHRM kan men op grond van de interpretatie van art. 6, §1 EVRM zoals weergegeven in het arrest
Moor/Zwitserland immers tot hetzelfde resultaat komen.
Zo komen we tot het besluit dat om de problematiek van de verjaring van de
aansprakelijkheidsvordering van de asbestslachtoffers op te lossen mogelijks een tweeledig ingrijpen
nodig is.
Allereerst dringt een wetswijziging zich sowieso op. De wetsvoorstellen 54K2453 en 54K2002 die
enkel een korte verjaringstermijn wensen in te stellen van vijf jaar vanaf het moment dat het letsel
kenbaar wordt voor het slachtoffer en waarbij de absolute verjaringstermijn van twintig jaar dus
wegvalt, verdienen onze steun. Voor Kom op tegen Kanker is het van belang dat een wetswijziging
wordt ingevoerd met terugwerkende kracht. Uit de toelichting bij het wetsvoorstel 54K2002 blijkt
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ook dat dit de bedoeling is van de initiatiefnemers. Om dit doel te bereiken zijn enkele
verduidelijkingen in de vorm van goed gemotiveerde overgangsbepalingen wel aangewezen.
In het geval dat de nieuwe verjaringstermijn enkel voor toekomstige gevallen van letselschade
toepasbaar zou zijn, is het daarnaast aan de rechterlijke macht om in de concrete gevallen van
slachtoffers waarvoor de blootstelling aan asbest eerder plaatsvond, op basis van de rechtspraak van
het EHRM, de absolute verjaringstermijn opzij te schuiven wegens een schending van art. 6, §1
EVRM.

Overige aspecten
a. Bekendheid AFA
Zoals blijkt uit tabel 2 (zie p.5) ligt het aantal door het Kankerregister vastgestelde gevallen van
mesothelioom per jaar een pak hoger dan het aantal door het AFA erkende gevallen van
mesothelioom in dat jaar. Gezien mesothelioom quasi enkel voorkomt als gevolg van een
blootstelling aan asbest en het AFA zowel slachtoffers van mesothelioom ten gevolge van een
professionele als van een omgevingsblootstelling vergoedt, zijn er dus nog veel mensen die deze
vergoeding mislopen, hoewel zij er recht op hebben. 73 De in het kader van deze nota geraadpleegde
experts wezen dan ook veelvuldig op het belang van de bekendheid van het AFA.
Dit geldt niet alleen voor de asbestslachtoffers, maar zeker ook voor hun artsen. Het is namelijk aan
de patiënt zelf om een aanvraag tot vergoeding in te dienen samen met zijn arts. De artsen zijn
uiteraard in de eerste plaats gefocust op de medische problematiek van hun patiënt, maar hebben
daarnaast ook een belangrijke taak te vervullen bij het indienen van een aanvraag bij het AFA. Het
aanvraagformulier tot het verkrijgen van een vergoeding van het AFA bestaat namelijk uit een
administratief en een medisch gedeelte waarbij dit laatste door de arts moet worden ingevuld.
Daarnaast is het ook zo dat van een patiënt die net de diagnose longvlieskanker krijgt, niet kan
verwacht worden dat hij uit eigen beweging meteen de link legt met het AFA. Hier is dus een
belangrijke rol weggelegd voor de arts om de patiënt op het bestaan van het AFA te wijzen.
Daarom is het belangrijk ervoor te zorgen dat de artsen (huisartsen en specialisten) goed worden
ingelicht over het bestaan van het AFA en over hun rol bij het indienen van een aanvraag, maar ook
meer algemeen over de gevaren van asbestexpositie en het herkennen van asbestgerelateerde
pathologieën. Voor de artsen in spe is het belangrijk dat dit in hun opleiding aan bod komt. Navraag
leert ons dat dit al het geval is voor de artsen-specialisten en in de basisopleiding tot arts, hoewel het
in deze laatste misschien te vroeg in de opleiding wordt behandeld. Voor het huidige artsenbestand
pleiten we voor navorming en een informatiecampagne opgezet door het AFA. Zowel bij de
huisartsen als bij de specialisten blijkt immers in de praktijk dat er op het gebied van navorming over
dit onderwerp nog veel ruimte is voor verbetering.
Een aanvullende manier om te vermijden dat mensen die hiervoor in aanmerking komen een
tegemoetkoming van het AFA mislopen, is door een gegevensuitwisseling te voorzien tussen het
Kankerregister en het AFA. Zo zouden de geregistreerde gevallen van mesothelioom kunnen worden
vergeleken met de door het AFA erkende gevallen. Zij die bij het Kankerregister geregistreerd zijn,
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maar niet op de lijst van het AFA voorkomen, zouden vervolgens, al dan niet via hun arts, kunnen
worden gewezen op de mogelijkheid van het bekomen van een tegemoetkoming door het AFA.
Vanuit het AFA dient te worden bekeken welke (privacy)barrières deze gegevensuitwisseling
mogelijks in de weg staan en hoe deze kunnen worden overbrugd.

b. Beroepsgezondheidsdossier
Aansluitend bij de vereiste van een grotere bekendheid van het AFA is het belangrijk om erop te
wijzen dat de arts, indien een (mogelijk) asbestgerelateerde aandoening wordt vastgesteld, moet
doorvragen naar potentiële momenten waarop de patiënt aan asbest werd blootgesteld, zowel
professioneel als daarbuiten. Dit vermijdt ook dat gevallen die voor vergoeding in het kader van het
AFA (of in het kader van de beroepsziekten) in aanmerking komen deze tegemoetkoming mislopen.
Het beroepsgezondheidsdossier kan hierin een belangrijk instrument zijn. Dit dossier wordt in art.
I.4-83, §1 Codex Welzijn op het werk omschreven als bestaande uit: “de opslag van alle relevante
informatie betreffende de werknemer die de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer in staat stelt het
gezondheidstoezicht uit te voeren en de doeltreffendheid te meten van de preventie- en
beschermingsmaatregelen die in de onderneming individueel en collectief worden toegepast.”
Het dossier wordt samengesteld door de preventieadviseur-arbeidsarts en omvat vier delen: sociaaladministratieve gegevens, de beroepsanamnese en objectieve medische persoonsgegevens die
verband houden met de activiteit van de werknemer, specifieke gegevens vastgesteld tijdens
preventieve medische onderzoeken en de blootstellingsgegevens van elke werknemer die wordt
blootgesteld aan biologische, fysische of chemische agentia.
Momenteel is de overdracht van dit dossier naar de nieuwe werkgever, wanneer de werknemer van
werkgever verandert, louter facultatief. Het wetsvoorstel 54K2453 van mevrouw Catherine Fonck
bevat een bepaling die ertoe strekt deze overdracht verplicht te maken en het
beroepsgezondheidsdossier ook na elk consult bij de arbeidsarts, of wanneer de werknemer de
onderneming verlaat, aan de huisarts van de werknemer, of een andere arts naar keuze van de
werknemer (vb. de arts-specialist), te bezorgen zodat dit aan het globaal medisch dossier kan worden
toegevoegd.74 Door mevrouw Fonck werd trouwens eerder reeds een wetsvoorstel in diezelfde zin
ingediend samen met parlementsleden Gerkens, Dedry en Lutgen.75
Deze wetsvoorstellen kunnen naar onze mening een rol spelen in het vergemakkelijken van de
toegang tot Fedris en het AFA. Indien de huisarts, arts of de arts-specialist over meer
beroepsgerelateerde gegevens van zijn patiënt beschikt, zal hij ook sneller kunnen nagaan of er al
dan niet sprake is geweest van een asbestblootstelling. Hierdoor kan dit de arts helpen om, als dat
het geval is, het nodige te doen om een aanvraag in te dienen voor tegemoetkoming voor de
asbestgerelateerde aandoening.
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c. Beginpunt vergoeding
Momenteel gaat het recht op vergoeding door het AFA in op de eerste dag van de maand waarin de
aanvraag werd ingediend.76 Bij goedkeuring van de aanvraag zal dus een vergoeding worden
toegekend, met terugwerkende kracht, vanaf de maand van de aanvraag.
Dit heeft als nadeel dat slachtoffers die niet direct op het bestaan van het AFA en de mogelijkheid
van tegemoetkoming worden gewezen (zie supra), een aanzienlijk deel van die vergoeding mislopen
in tegenstelling tot de slachtoffers die de aanvraag wel meteen indienen. Voor slachtoffers waarvoor
de levensverwachting zeer beperkt is (Zie: 1.b. Asbestfonds) kan de vergoeding voor de maanden
tussen diagnose en aanvraag een groot verschil maken.
Daarnaast is ook moeilijk te begrijpen waarom als beginpunt werd gekozen voor de maand waarin de
aanvraag werd ingediend. De beoordeling van de medische situatie gebeurt op basis van het
aanvraagformulier waarbij men onder meer nagaat of de voorgebrachte medische gegevens correct
zijn. Indien dit het geval is, wordt in feite bevestigd dat de aanvrager al vanaf het moment van de
vaststelling door zijn arts, voldoet aan de vergoedingsvoorwaarden en niet pas vanaf het moment
van het indienen van de aanvraag.
Een oplossing voor dit probleem is dus dat het beginpunt van de vergoeding wordt verplaatst naar
het moment van de diagnose van de asbestgerelateerde aandoening door de arts van het slachtoffer.
Dit kan aan de hand van een medisch attest, opgemaakt bij de vaststelling, eenvoudig nagegaan
worden.

d. Begrafeniskosten
Sinds 2014 betaalt het AFA bovenop de vastgelegde tegemoetkomingen ook het eigen aandeel van
de geneeskundige kosten, die verband houden met de asbestgerelateerde aandoening, terug.
Daarnaast wordt sinds datzelfde jaar een bijkomende vergoeding uitgekeerd aan de slachtoffers die
de hulp van een andere persoon nodig hebben om dagdagelijkse taken uit te voeren, zoals zich
aankleden, zich wassen en maaltijden te bereiden (‘Hulp van een derde persoon’). Op deze manier
werden enkele verschillen tussen de vergoedingssystemen van het AFA en deze in het kader van de
beroepsziekten gelijkgetrokken.
Voor de terugbetaling van de begrafeniskosten aan de rechthebbenden, werd het verschil echter in
stand gehouden. De nabestaanden van de mesothelioomslachtoffers die niet eveneens van Fedris
een tegemoetkoming krijgen, dienen dus zelf op te draaien voor deze kost. Kom op tegen Kanker
vindt dat dit verschil in behandeling moet worden weggewerkt. De tussenkomst van het AFA in deze
kosten heeft, naast de financiële, immers ook een grote symbolische waarde.

e. Cumul van vergoedingen bij asbestose en bilaterale diffuse pleuraverdikkingen
Art. 121 van de Programmawet (I) van 27 december 2006 bepaalt dat de tegemoetkoming van het
AFA voor slachtoffers van mesothelioom volledig cumuleerbaar is met elke andere uitkering die zij
ontvangen. Voor slachtoffers van asbestose (of de hiermee gelijkgestelde bilaterale diffuse
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pleuraverdikkingen) is dit niet het geval. Voor hen wordt de tegemoetkoming van het AFA tot de
helft herleid indien zij reeds een andere uitkering ontvangen voor dezelfde aandoening. Deze andere
uitkering kan een vergoeding van Fedris in het kader van de tussenkomst voor beroepsziekten zijn,
maar ook een arbeidsongeschiktheids- of een invaliditeitsuitkering.
De halvering van de tegemoetkoming van het AFA is hier dubbelop omdat slachtoffers van asbestose
reeds een lagere tegemoetkoming krijgen. Slachtoffers van mesothelioom ontvangen van het AFA
een maandelijkse rente van € 1.792,65 terwijl voor slachtoffers van asbestose en diffuse bilaterale
pleurale verdikkingen een maandelijks bedrag wordt uitgekeerd op basis van € 17,93 per percent
lichamelijke ongeschiktheid. Dit laatste bedrag is dus al verlaagd in functie van de ernst van de
aandoening voor het slachtoffer in kwestie. Dit bedrag vervolgens ook met de helft gaan
verminderen omdat men een arbeidsongeschiktheidsuitkering of vergoeding in het kader van de
beroepsziekte verkrijgt, gaat voor Kom op tegen Kanker in tegen het voornaamste doel van het AFA:
“het vergoeden van de milieuslachtoffers van asbest, zonder de werknemers die in de
beroepsziekteregeling erkend zijn te discrimineren”.77 Daarom stellen we voor dat de halvering van de
tegemoetkoming voor slachtoffers van asbestose (of de hiermee gelijkgestelde bilaterale diffuse
pleuraverdikkingen) wordt opgeheven en dat de volledige cumul met andere vergoedingen wordt
toegelaten, net zoals voor slachtoffers van mesothelioom.

f. Proactieve aanpak
Een laatste aspect dat we zouden willen toelichten overstijgt enigszins de thematiek van deze nota
en houdt een oproep in om verder lessen te trekken uit de asbestproblematiek in ons land.
Zo willen we ervoor pleiten dat men meer proactief aan de slag gaat met de hoeveelheid gegevens
waarover men beschikt of kan beschikken niet alleen binnen Fedris, maar ook ruimer. Een grondige
analyse van de beschikbare gegevens kan ervoor zorgen dat er bij vervuilende of schadeverwekkende
activiteiten tijdig kan worden opgetreden om nieuwe gezondheidsdrama’s te vermijden of in de kiem
te smoren.
Mits o.m. een voorafgaand advies en desgevallend een machtiging van het Sectoraal Comité van de
Sociale Zekerheid en van de Gezondheid kan men nu reeds aan de slag gaan met de gegevens van
Fedris.78 Navraag leert dat deze mogelijkheid tot nu toe eerder theoretisch blijft. Maar er zou ook
verder moeten worden gedacht en ook moeten worden gewerkt met de gegevens waarover het
Kankerregister beschikt. Als men deze gegevens zou kunnen linken aan de databanken van de
Kruispuntbank Sociale Zekerheid zou men sneller verbanden of terugkerende patronen kunnen
vaststellen. Als men dan in een eerste fase zou vaststellen dat bepaalde kankers bij werknemers van
een bepaald bedrijf of mensen uit een bepaalde buurt vaker terugkomen, kan men in een tweede
fase, in samenwerking met de bevoegde diensten zoals de arbeidsinspectie en het Openbaar
Ministerie, nagaan of daar eventueel een schadeverwekkende activiteit plaatsvindt. Hier kan men
dan vervolgens ingrijpen vooraleer er nog meer slachtoffers vallen. In Italië staat men hier bv. bij het
parket van Turijn al veel verder mee. Dit bleek ook uit het grote strafproces rond asbestproducent
Eternit dat daar in 2009 van start ging. Aan de hand van de eerder verzamelde gegevens zag men dat
bepaalde kankers steeds opdoken bij werknemers van hetzelfde bedrijf waarna een onderzoek kon
worden opgestart naar de daar verrichte activiteiten.79
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De mogelijkheid tot een betere onderlinge afstemming van de activiteiten, het linken van de nodige
databanken en hier vervolgens daadkrachtig mee aan de slag gaan, bestaat ook in ons land, maar
wordt nog te weinig benut. Daarom roepen we de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
en de FOD Volksgezondheid en Sociale Zaken op om samen middelen ter beschikking te stellen zodat
in eerste instantie het Kankerregister zijn databank aan die van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid
kan koppelen en in tweede instantie die samengelegde gegevens continu gemonitord en vervolgens
ook geanalyseerd kunnen worden. Uit een eerste contact met het Kankerregister blijkt alvast dat
men hieraan wil meewerken. De monitoring kan via hen verlopen. Voor de analyse kan in een latere
fase nog bekeken worden of deze het best door het Kankerregister zelf of door externe onderzoekers
gebeurt. Op basis van deze eerste analyse kan men vervolgens gerichter gaan onderzoeken. Wanneer
hier zorgwekkende patronen worden vastgesteld, dient dit voor verder onderzoek te worden
overgemaakt aan de bevoegde diensten zoals hierboven vermeld. Op deze manier kan men ervoor
zorgen dat een nieuw drama zoals dat van asbest in België kan worden vermeden, of dat de omvang
ervan toch minstens kan worden beperkt. Dat hier door de overheid verder werk van wordt gemaakt
is een absolute must. Iedere betrokken partij dient immers te leren uit de in het verleden begane
fouten.

Schematisch overzicht
verhouding wetsvoorstellen - voorstellen Kom op tegen Kanker

Wetsvoorstel dames
Muriel Gerkens en
Anne Dedry dd. 19
februari 2016
(Parlementair
Document 54K1666)

Door AFA
vergoedbare
aandoeningen

Burgerrech-telijke
immuniteit

Verjaringstermijn

Toevoeging
larynx- en
longkanker

Opheffing
immuniteit
voorzien in
Programmawet

Verhogen de
facto termijn naar
50 jaar na
blootstelling

Opheffing
immuniteit
voorzien in
Programmawet

Afschaffing
absolute
verjaringstermijn
van 20 jaar,
behoud relatieve
verjaringstermijn
van 5 jaar

Wetsvoorstel dames
Valerie Van Peel,
Renate Hufkens en
Yoleen Van Camp
dd. 25 juli 2016
(Parlementair
Document 54K2002)

Wetsvoorstel
mevrouw Catherine
Fonck dd. 3 mei
2017 (Parlementair
Document 54K2453)

Toevoeging
larynx-, longen
eierstokkanker

Afschaffing
absolute
verjaringstermijn
van 20 jaar,
behoud relatieve
verjaringstermijn
van 5 jaar

Overige aspecten

Verplichte
overmaking
beroepsgezondheids
dossier bij
verandering van job
aan nieuwe
arbeidsarts en delen
gegevens met arts
betrokkene
27

Besluit
Omwille van zijn vuur- en hittebestendigheid nam het gebruik van asbest in de vorige eeuw een hoge
vlucht. De toepassingen van de asbestmineralen waren quasi eindeloos en asbest werd - niet in het
minst in België - als echt wondermateriaal beschouwd.
Toen na verloop van tijd bleek wat de mogelijke catastrofale gevolgen waren van de blootstelling aan
asbest, zat het asbest al over ons hele land verspreid. Door de lange latentietijd van de
asbestgerelateerde aandoeningen als mesothelioom, asbestose en longkanker, is de impact van het
gebruik van asbest op de gezondheid te lang onderbelicht gebleven.
Nadat deze aandoeningen al eerder werden erkend als beroepsziekten, werd eind 2006 door de
Belgische overheid het Asbestfonds opgericht dat in april 2007 van start ging met als doel ook voor
de andere slachtoffers van dit carcinogeen te voorzien in een structurele financiële tegemoetkoming.
Dankzij het AFA werd in de afgelopen tien jaar aan 2.669 slachtoffers en hun nabestaanden een
vergoeding uitgekeerd. Het grote voordeel van het AFA is dat het vrij snel en met een beperkte
bewijslast voor het slachtoffer, kan overgaan tot tussenkomst. Zeker voor de slachtoffers van
mesothelioom die te kampen hebben met een gemiddelde overlevingstijd van twaalf tot achttien
maanden, is het een enorm pluspunt dat de behandelingstijd van hun aanvraag zo kort is.
Hoewel de impact van het AFA niet te onderschatten is, kan zijn werking nog verbeteren. Voor
sommige aspecten is een bijsturing zelfs erg aangewezen.
Vooreerst moet worden gedacht aan de door het AFA vergoedbare aandoeningen. Hier dient een
gelijkschakeling te gebeuren met de asbestgerelateerde beroepsziekten die door Fedris worden
erkend. Momenteel kan men als omgevingsslachtoffer of als zelfstandige een tegemoetkoming
verkrijgen wanneer men omwille van een blootstelling aan asbest een mesothelioom of asbestose
oploopt, maar niet als dit resulteert in een long- of larynxkanker. Dit terwijl de overheid echter zelf in
het kader van de beroepsziekten het oorzakelijk verband erkent tussen deze twee laatste ziekten en
de blootstelling aan asbest. Deze spagaat kan niet langer volgehouden worden.
Daarnaast is er wetenschappelijk bewijsmateriaal dat het contact met asbest ook eierstokkanker kan
veroorzaken. Deze ziekte dient eveneens via de hiervoor binnen Fedris geijkte kanalen te worden
toegevoegd aan de lijst met vergoedbare aandoeningen en dit zowel als beroepsziekte als binnen het
AFA. Binnen dit kader dienen de wetenschappelijke evoluties omtrent het oorzakelijk verband tussen
een bepaalde aandoening en de asbestblootstelling daarenboven blijvend te worden opgevolgd
zodat zowel Fedris als het AFA hier kort op de bal kan spelen.
Doordat het ‘historisch compromis’ tussen de sociale partners omtrent de burgerrechtelijke
immuniteit van de werkgever eenvoudigweg is doorgetrokken naar het AFA, ontspringen de
eigenlijke aansprakelijken quasi volledig de dans. Wij zijn van mening dat dit compromis niet zonder
meer kan worden opgelegd aan hen die hier nooit in zijn gehoord geweest. Voor de
omgevingsslachtoffers en de zelfstandigen die recht hebben op een vergoeding van het AFA dient de
gerechtelijke weg dan ook te worden opengesteld door de afschaffing van de immuniteitsbepaling
opgenomen in art. 125 Programmawet (I) 27 december 2006. Op deze manier wordt het gecreëerde
onevenwicht hersteld.
Om deze slachtoffers ook effectief de mogelijkheid te geven om de stap naar de rechtbank te zetten,
moet ook een andere barrière worden opgeheven, namelijk de geldende verjaringstermijn voor de
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aansprakelijkheidsvorderingen van de getroffenen. Door de absolute verjaringstermijn van twintig
jaar na de blootstelling aan asbest is de vordering van de meeste slachtoffers reeds verjaard nog
vooraleer zij de door deze blootstelling opgelopen gezondheidsschade hebben kunnen ontdekken.
Dat dit een inbreuk inhoudt op het recht op toegang tot de rechter zoals o.m. erkend door art. 6, §1
EVRM werd reeds vastgesteld door het EHRM. Een wetgevend ingrijpen dringt zich dan ook op. Kom
op tegen Kanker pleit hierbij voor het afschaffen van de absolute verjaringstermijn van twintig jaar
en het invoeren van een enkele termijn van vijf jaar vanaf het moment dat het letsel en de hiervoor
aansprakelijke kenbaar worden voor het slachtoffer. Om echt gevolgen te hebben voor de vele
asbestslachtoffers die hun blootstelling in het verleden opliepen, moet dit voorstel worden ingevoerd
met terugwerkende kracht. Indien een dergelijke wetswijziging geen terugwerkende kracht zou
hebben, is een grote rol weggelegd voor de Belgische rechtspraak om deze scheve situatie recht te
trekken. Op basis van de rechtspraak van het EHRM kan zij de ‘oude’ termijnen opzijschuiven.
Los van deze zaken valt ook op dat nog aan de bekendheid van het fonds moet worden gewerkt.
Zeker bij de artsen die hun patiënt naar het AFA kunnen begeleiden, is hier nog verbetering mogelijk
zodat meer mensen die voor een tegemoetkoming in aanmerking komen deze ook effectief kunnen
verkrijgen. Een uitwisseling van gegevens tussen het Kankerregister en het AFA kan hier, mits in
overeenstemming met de privacywetgeving, ook toe bijdragen. In deze zin kan het ook helpen om
meer in te zetten op het gebruik van het beroepsgezondheidsdossier. Het verplicht maken van de
overdracht hiervan bij wijziging van job en een betere doorstroming van de inhoud van het dossier
naar de huisarts of arts-specialist van de werknemer kunnen een belangrijke rol spelen bij het stellen
van de juiste diagnose en het vervolgens indienen van een aanvraag bij het AFA.
Doordat het momenteel soms nog lang duurt vooraleer slachtoffers de weg vinden naar het AFA,
lopen zij verscheidene maanden aan tegemoetkoming mis. Door het aanvangspunt van vergoeding
te verleggen van de maand waarin de aanvraag gebeurde naar de maand waarin de diagnose van de
asbestgerelateerde aandoening werd gesteld door de behandelend arts, kan hieraan worden
verholpen.
Het voorzien van een tussenkomst voor de begrafeniskosten zoals dit gebeurt bij de slachtoffers van
beroepsziekten en het afschaffen van de halvering van de tegemoetkoming voor de getroffenen van
een asbestose, die ook aanspraak maken op een andere uitkering voor dezelfde aandoening, zijn ook
te bewandelen paden naar een rechtvaardigere regeling.
Uit de kwalijke gevolgen die het ondoordacht gebruik van asbest met zich meebracht, dienen ook
lessen te worden getrokken voor de toekomst. Daarom roepen we op om in te zetten op een
doordachte koppeling van de gezondheidsgegevens die nu reeds beschikbaar zijn. Dit kan ervoor
zorgen dat een meer proactieve aanpak kan worden gehanteerd waarbij via een nauwe
samenwerking tussen verschillende diensten (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, FOD
Volksgezondheid en Sociale Zaken, het Kankerregister, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, de
arbeidsinspectie en het Openbaar Ministerie) nieuwe gezondheidsdrama’s vermeden kunnen
worden, of dat er toch minstens vroeger kan worden ingegrepen dan in het geval van de
asbestproblematiek. Op deze manier blijft het AFA hopelijk enig in zijn soort.
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