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U kunt al onze formulieren
terugvinden op 

www.asbestfonds.be

HET
ASBESTFONDS

WAT ZIJN MIJN
RECHTEN?

WAT MOET U DOEN OM EEN
VERGOEDING TE ONTVANGEN?

C O N T A C T

01 Als slachtoffer
Vul een aanvraagformulier
"schadeloosstelling voor een
asbestziekte" (AFA 01 N) in en laat
uw arts het medisch getuigschrift
(AFA 02 N) invullen.

Hebt u hulp nodig van een andere
persoon?
Laat dan uw arts ook een medisch
attest voor de hulp van een andere
persoon (AFA 04 N) invullen.

Stuur deze documenten naar het
Asbestfonds op.

02 Als nabestaande
Vul een aanvraagformulier
"schadeloosstelling wegens
overlijden" (AFA 03 N) in en 
stuur dit document naar het
Asbestfonds op.
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H E T  A S B E S T F O N D S

Mesothelioom
Asbestose
Bilaterale diffuse pleuraverdikkingen
Strottenhoofdkanker veroorzaakt door
asbest
Longkanker veroorzaakt door asbest

is opgericht in 2007 en wordt beheerd door
Fedris, het Federaal agenstschap voor
beroepsrisico's. Het Asbestfonds (AFA)
informeert, vergoedt en begeleidt alle
asbestslachtoffers die eraan zijn blootgesteld in
België: werknemers uit de privésector en
overheidssector, zelfstandigen en omgevings-
slachtoffers, evenals hun nabestaanden bij
overlijden.

Wij vergoeden volgende asbestgerelateerde
ziekten:

OP WELKE VERGOEDING HEBT U  RECHT?

ALS MESOTHELIOOMSLACHTOFFER

hebt u recht op een maandelijks forfaitair bedrag
van € 2018,85 plus een eenmalig bedrag van 
€ 11 041.

ALS NABESTAANDE VAN EEN OVERLEDEN
MESOTHELIOOMSLACHTOFFER

€ 40 377 als echtgenoot of als wettelijk
samenwonende partner (overeenkomst
afgesloten voor de notaris)
€ 20 188,50 als ex-partner met recht op
onderhoudsgeld
€ 33 647,50 als kind met recht op kinderbijslag

hebt u recht op een tegemoetkoming van maximum
€ 1104,10 in de begrafeniskosten plus een
eenmalig bedrag van: 

B E G E L E I D I N G

ALS SLACHTOFFER VAN EEN ANDERE DOOR HET
AFA VERGOEDE ZIEKTE

hebt u recht op een maandelijks forfaitair bedrag
van € 20,19 per % van fysieke ongeschiktheid.

ALS NABESTAANDE VAN EEN OVERLEDEN
SLACHTOFFER VAN EEN ANDERE DOOR HET AFA

VERGOEDE ZIEKTE

€ 20 188,50 als overlevende echtgenoot of als
wettelijk samenwonende partner
(overeenkomst afgesloten voor de notaris)
€ 10 094,25 als ex-partner met recht op
onderhoudsgeld
€ 16 823,75 als kind met recht op kinderbijslag

hebt u recht op een tegemoetkoming van
maximum € 1104,10 in de begrafeniskosten plus
een eenmalig bedrag van: 

 

Als uw gezondheidstoestand de hulp van een
andere persoon vereist, is er een bijkomende
maandelijkse tegemoetkoming mogelijk (€ 1842,28
voltijds - € 921,14 halftijds).

Alle bovengenoemde bedragen worden
geïndexeerd aan de consumptieprijzen.

Wanneer u een vergoeding van het Asbestfonds
aanvaardt, verliest u het recht om uw zaak voor de
rechtbank te brengen.

Onze sociaal assistenten bieden administratieve
ondersteuning bij het indienen van een
vergoedingsaanvraag en na  een erkenning als
asbestslachtoffer.


