12 december 2015,

PERSCOMMUNIQUE

De overleden asbestslachtoffers werd gemiddeld twintig
jaar van hun leven ontnomen.
De ABEVA heeft kennis kunnen nemen van de resultaten van een door demografen van de vereniging
ADRASS uitgevoerd onderzoek betreffende het aantal door asbestslachtoffers verloren jaren. Al
betreft het hier alleen werknemers, men moet toch wel aannemen dat de resultaten voor andere
categorieën slachtoffers niet veel anders zullen uitkomen. We denken daarbij bv. aan familieleden
van de werknemers, doe-het-zelvers of milieuslachtoffers (o.a. buurtbewoners van asbestfabrieken).
De demografen van ADRASS hebben twee groepen overleden slachtoffers bekeken die hetzelfde
drama hebben beleefd : een eerste groep van werknemers van Coverit ( een oude asbestcementfabriek in Harmignies bij Bergen) en een tweede groep van werknemers van de Eternit
fabrieken in Kapelle-op-den-Bos en in Tisselt (Vlaams Brabant).
Uiterst nauwkeurig was hun onderzoekingswerk. Het werd ook door de beste specialisten van de
branche getest. Op basis van de gemiddelde levensjaren van elke generatie kon het aantal door
asbestslachtoffers verloren jaren worden vastgesteld.

Zoals blijkt uit onderstaande tabel hebben de overleden
asbestslachtoffers gemiddeld twintig jaar van hun leven verloren..
Aantal onderzochte gevallen
Aantal verloren jaren
Gemiddeld aantal levensjaren
van de slachtoffers
Gemiddeld aantal levensjaren
van de generaties waartoe de
slachtoffers behoren

Harmignies
100
20,77

Kapelle-op-den-Bos
137
21,17

61,93

63,88

82,70

85,05

In het onderzoek heeft ADRASS kunnen rekenen op belangrijke informatie van onschatbare waarde
van de op 13 december 2009 overleden Coverit werknemer Michel Verniers. Familieleden van
slachtoffers en buurtbewoners van de Eternit fabrieken te Kapelle-op-de Bos (Vlaams Brabant)
verzamelen ook vandaag zulke informaties. Aan ieder van hen onze dankbetuiging voor hun
doorzettingsvermogen en grote moed. Door hun werk hebben ze een belangrijke rol gespeeld in het
tot stand komen van een goede en betrouwbare kennis van deze kwestie. Het volledig verslag kan
afgeladen worden op de websites van ADRASS ( www.adrass.net ) en die van ABEVA (
www.abeva.be ).
Al had ABEVA door haar terreinkennis en ontmoetingen met asbestslachtoffers daar al jaren geen
enkele twijfel meer aan, de conclusies van het ADRASS onderzoek zijn dan toch uiterst bedenkelijk
en onrustbarend. Dit versterkt onze overtuiging dat de slachtoffers een echte en complete
schadevergoeding moeten krijgen en dat nu de noodzakelijke maatregelen getroffen moeten worden
zodat dergelijke drama’s in de toekomst vermeden kunnen worden.
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Na een lange strijd is het ons dan in 2007 toch gelukt dat er een Belgisch asbestfonds voor de vergoeding van
asbestslachtoffers werd gecreëerd: AFA (Asbest Fonds Amiante). Maar de AFA voorziening blijft ontoereikend en
zal zeker nog aangepast moeten worden.
Na de oprichting van AFA heeft ABEVA vrij snel hervormingen aanbevolen. Hierna worden ze nog eens kort
doorgenomen:
1)

De lijst van de door AFA erkende en vergoede ziektes moet aangevuld worden; ook moeten erin
opgenomen worden de door asbest veroorzaakte longkankers en andere ziektes zoals keelkanker en
eierstokkanker.

2)

ABEVA vraagt een betere financiële tegemoetkoming van AFA o.a. voor alleenstaande slachtoffers
die momenteel als vergoeding alleen maar een maandelijkse uitkering ontvangen.

3)

De Abeva pleit voor de oprichting van een vervroegd pensioen voor werknemers die aan asbest werden
blootgesteld.

4)

ABEVA vraagt ook dat er meer informatie wordt gegeven aan artsen, ziekenhuizen, ziekenkassen
en andere betrokken instellingen zodat deze op hun beurt het bestaan van AFA en de rechten van de
asbestslachtoffers beter bekend kunnen maken.

5)

Verantwoordelijkheid en opheffing van de aansprakelijkheid. Als compensatie voor een algemene
werkgeversbijdrage in het financieren van het asbestfonds, heeft de wetgever voor alle
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verantwoordelijken hun wettelijke aansprakelijkheid opgeheven . Een door het asbestfonds vergoed
slachtoffer kan aldus de verantwoordelijken voor de opgelopen schade niet meer vervolgen voor een
eventuele aanvullenden uitkering of vergoeding. Dit is voor het asbestfonds een uitbreiding van de
algemene “niet aansprakelijkheid” bij werkongevallen of beroepsziektes. ABEVA heeft te allen tijde
kritiek geleverd op deze beschikking die, qua asbest, ook wordt toegepast voor de families van de
slachtoffers (vrouw of kinderen van een aan asbest blootgestelde werknemer) of voor slachtoffers uit de
omgeving van asbestfabrieken. ABEVA wil dan ook dat zo’n vrijwaring afgeschaft wordt.

6)

Gezien het tijdsperk dat de door het asbest veroorzaakte ziektes verborgen kunnen blijven en de in het
milieu nog aanwezige asbesthoeveelheden, zullen we in de komende jaren zeker nog veel andere
slachtoffers moeten betreuren. ABEVA vraagt dus nadrukkelijk een grotere inspanning voor de
research o.a. ter verbetering van de medische behandeling van de door het asbest veroorzaakte
ziektes en wel in het bijzonder van mesotheliooms en longkankers. En dit zowel op internationaal als op
nationaal niveau.

7)

Voorzorgsmaatregelen.
Een deel van het gebruikte asbest is nog niet weggenomen. ABEVA vraagt daarom:
- dat vooral aandacht wordt besteed aan scholen en onderwijsinstellingen.
- dat de nodige informatie wordt gegeven aan vaklui die nog blootgesteld kunnen worden aan het asbest.
Het betreft bv. loodgieters, verwarmingsinstallateurs, elektriciens en bouwvakarbeiders. Ze moeten op
de hoogte zijn van de bestaande risico’s, deze risico’s kunnen ontdekken en zich daartegen kunnen
beschermen. ABEVA verzoekt alle privé en alle openbare verantwoordelijken voor deze beroepen de
noodzakelijke aandacht te geven aan dit asbestprobleem. Ook moet ervoor gezorgd worden dat
toekomstige vaklieden goed worden opgeleid. Dit betekent dan ook dat het asbestrisico in de
onderwijsprogramma’s opgenomen moet worden.

Voor inlichtingen is het contactadres:

Eric Joncheere 0476 / 78 88 33
Abeva.be@gmail.com
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Met uitzondering van opzettelijke fout gevallen, alhoewel dit bijna nooit bewezen kan worden. In tegenstelling tot andere landen kent
men in België vanwege deze “niet aansprakelijkheid”dan ook bijna geen rechtsgedingen aangaande het asbest.
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