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Hoo fd a r t i ke l : 	 a l 	 2 0 	 j a a r 	 e n 	 n o g 	 zo ve e l 	 t e 	 d o en… 	
Een	jaar	uitgesteld	vanwege	de	Covid	epidemie	kon	
ABEVA	 eindelijk	 dan	 toch	 op	 1	 oktober	 2021	 een	
voormiddag	 plannen	 om	 een	 balans	 op	 te	 maken	
van	 haar	 20	 jaar	 bestaan.	 Niet	 alleen	 maar	 een	
balans	 maar	 tevens	 een	 kijk	 op	 de	 toekomst	 en	
tegelijkerJjd	 een	 ter	 verantwoordelijkheid	
aanroepen	van	de	poliJeke	wereld.	
Het	 belangrijkste	 van	 deze	 balans	 is	 natuurlijk	 de	
oprichJng	 in	2007	 van	het	ASBESTFONDS	AFA,	 een	
fonds	voor	de	vergoeding	van	de	asbestslachtoffers	
waaraan	 in	 2014	 en	 in	 2017	 nog	 verbeteringen	
werden	 aangebracht.	 Onlangs	 werd	 het	 nog	
beter	 aangepast	 voor	 meerdere	 vergoedingen.	
Dit	 fonds	 zorgt	 voor	 een	 financiële	 niet	
onbelangrijke	vergoeding	aan	de	slachtoffers	van	
vele	asbestziektes;	niet	onbelangrijk	maar	helaas	
toch	 onvoldoende	 gezien	 de	 vele	 verloren	
levensjaren	en	de	gebroken	families.	
H e t	 A FA - f o n d s	 i s	 b e d o e l d	 a l s	 e e n	
schadeloosstelling	voor	het	verleden.	De	strijd	tegen	
het	asbest	 kan	echter	niet	opgegeven	worden;	ook	
moet	 men	 nog	 meer	 mogelijke	 asbestschade	
voorkomen.	 ABEVA	 blijZ	 dus,	 samen	 met	 andere	
betrokken	 acteurs,	 onvermoeibaar	 aan	 het	 werk	
voor	 een	 goede	 voorlichJng	 en	 bewustmaking:	 in	
scholen,	 bij	 de	 gemeentes,	 de	 verenigingen	 voor	
sociale	 woningen,	 transportondernemingen	 en	
bedrijven	voor	drinkbaar	watervoorziening.	
1	 oktober	 was	 ook	 een	 goede	 gelegenheid	 om	
poliJeke	 verantwoordelijken	 uit	 te	 nodigen	 en	 om	
ze	 te	 verzoeken	 meer	 informaJe	 te	 geven	
betreffende	 hun	 aanpak	 en	 geldmiddelen	 voor	 het	
behandelen	 en	 vernieJgen	 van	 nog	 aanwezig	
asbest.	 Een	 gedetailleerd	 verslag	 ervan	 is	
b e s c h i k b a a r	 o p	 o n ze	 web s i t e	 ( h\p : / /
www.abeva.eu).	 Vlaanderen	 heeZ	 een	 poliJek	
uitgesJppeld	met	aanpak	en	middelen,	waarvan	de	
realisaJe	 natuurlijk	 goed	 in	 de	 gaten	 wordt	
gehouden.	Wallonië	en	de	Franse	Gemeenschap	zijn	
verre	 nog	 niet	 zo	 ver.	 Een	 beginnende	 maar	
onvolledige	aanpak	is	wel	voorzien	in	het	onderwijs	
via	 een	 programma	 voor	 schoolgebouwen.	 Voor	

Brussel	blijZ	de	poliJeke	overheid	helemaal	afwezig	
op	dit	gebied.	
Persoonlijk	 en	 menselijk	 heeZ	 onze	 vereniging	 in	
2022	een	zeer	pijnlijke	Jjd	beleefd.	Onze	voorzi\er	
Eric	 Jonckheere	 werd	 op	 zijn	 beurt	 getroffen	 door	
een	mesothelioom,	de	meest	ernsJge	asbestziekte.	
Vol	 bewondering	 hebben	 we	 zijn	 strijd	 en	 moedig	
kampen	 hiertegen	 gevolgd.	 Hij	 wil	 zijn	 werk	 in	 en	
voor	 de	 vereniging	 niet	 opgeven	 of	 onderbreken.	
Natuurlijk	 is	 Eric	 dit	 jaar	 niet	 het	 enige	 slachtoffer	

van	 een	 mesothelioom.	 Er	 zijn	 er	 ongeveer	 350	
ieder	 jaar	 en	 dit	 cijfer	 is	 waarschijnlijk	 te	 laag	
ingeschat.	 Deze	 andere	 slachtoffers	 en	 hun	 lijden	
worden	 zeker	 niet	 vergeten,	 maar	 het	 drama	 dat	
Eric	treZ	heeZ	een	uitzonderlijke	dimensie:	hij	is	de	
vijfde	door	een	mesothelioom	getroffen	in	dezelfde	
familie.	De	andere	vier	zijn	overleden:	beide	ouders	
en	 twee	 broers.	 Een	 op	 een	 ongelooflijke	 manier	
weggemaaide	familie.		
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Zoals	 u	 weet	 heeZ	 de	 moeder	 van	 Eric,	 Françoise	
Van	Noorbeeck,	een	rechtsvordering	ingesteld	die	in	
2017	 tot	 een	 historische	 rechtspraak	 heeZ	 geleid.	
Deze	 uitspraak	 heeZ	 de	 verantwoordelijkheid	 van	
Eternit	 voor	 het	 overlijden	 van	 Françoise	 Van	
Noorbeeck	 bevesJgd	 en	 ook	 de	 door	 Eternit	
veroorzaakte	 milieuschade	 die	 nog	 veel	 andere	
overlijdens	 heeZ	 veroorzaakt.	 De	 uitspraak	 heeZ	
Eternit	 ook	 een	 zeer	 zware	 verantwoordelijkheid	
toegewezen	 voor	wat	 betreZ	het	minimaliseren	 en	
jarenlang	 verborgen	 houden	 van	 de	 gevaarlijkheid	
van	het	asbest.	
Steunend	op	deze	eerdere	uitspraak	heeZ	Eric	 	het	
in	 de	 lente	 2022	 ook	 moedig	 aangedurfd	 op	 zijn	
beurt	 Eternit	 te	 dagvaarden.	 Omdat	 hij	 een	
vergoeding	 ontvangt	 van	 het	 AFA-fonds	 moet	 hij	
afzien	 van	 elke	 rechterlijke	 vervolging.	 Als	
compensaJe	 voor	 deze	 AFA-vergoeding	 (een	
minimale	 vergoeding	 trouwens	 gezien	 de	
verantwoordelijkheden	 van	 Eternit),	 worden	 de	
bedrijven	 gevrijwaard	 tegen	 vervolging,	 tenzij	 een	
opze\elijke	 fout	 of	 nalaJgheid	 bewezen	 kan	
worden.	 (hieronder	 een	 meer	 volledig	 arJkel	
betreffende	 dit	 onderwerp).	 Dit	 willen	 Eric	 en	 zijn	
advocaten	 met	 kracht	 vaststellen	 en	 ze	 hebben	
daarvoor	genoeg	bewijzen.	
Een	 ander	 asbestslachtoffer,	 Wilfried	 Van	
Buggenhout	 -	 een	 oud-werknemer	 bij	 Eternit	 te	
Kapelle	 en	 ook	 door	 een	mesothelioom	 aangetast,	

heeZ	onze	 v.z.w.	 benaderd.	We	hebben	hem	graag	
en	meerdere	malen	kunnen	ontmoeten	en	ook	zijn	
verontwaardigde	dochters	en	raakten	zeer	onder	de	
indruk	 van	 deze	 verontwaardiging	 en	 van	 hun	
vastbesloten	wil	dit	gedrag	van	de	mulJnaJonal	aan	
te	klagen.	
Een	nog	andere	medewerker	en	beroepsslachtoffer	
en	 ook	 een	 milieuslachtoffer	 uit	 de	 buurt	 zouden	
aan	 deze	 acJe	met	 een	 zelfde	 doelstelling	 kunnen	
deelnemen	om	 ze	 alzo	 onder	 verschillende	hoeken	
te	belichten.		
Deze	nieuwe	juridische	strijd	is	ook	van	groot	belang	
voor	vele	andere	slachtoffers	en	dit	 is	dan	ook	een	
goede	 reden	 om	 hem	 aan	 te	 gaan.	 In	 dit	 nummer	
vindt	 u	 alle	 nodige	 informaJe	 om	 een	 en	 ander	
goed	 te	 begrijpen.	 U	 leest	 ook	 hoe	 u	 deze	 acJe	
financieel	 kan	 steunen	 en	 helpen	 via	 een	
crowdfunding	voor	haar	financiering.	ABEVA	 is	niet	
aangewezen	voor	de	financiering	van	individuele	en	
persoonlijke	procesvoeringen	en	zeker	niet	voor	een	
van	haar	leden	en	kan	natuurlijk	niet	optreden	in	de	
plaats	 van	 deze	 crowdfunding	 ondersteuning.	
ABEVA	 ondersteunt	 deze	 rechtszaak	 natuurlijk	 wel	
en	zal	ze	dan	ook	zoveel	mogelijk	bekendheid	willen	
geven	want	een	succesvol	proces	zal	gezaghebbend	
zijn	 en	 aldus	 alle	 andere	 asbestslachtoffers	 kunnen	
helpen.	

Het	ABEVAteam.	

Een 	 e i n d e 	maken 	 a a n 	 d e 	 immun i t e i t 	
L a t e n 	we 	 s o l i d a i r 	 d u r ven 	 z i j n 	

Een	nieuw	drama	raakt	een	familie	die	reeds	door	Eternit	asbestos	gedecimeerd	is	
Nadat	 zijn	 familie	 al	 zwaar	 was	 getroffen	 door	
asbestgerelateerde	 ziekten	 (vier	 sterfgevallen),	
werd	de	voorziUer	van	ABEVA,	Eric	Jonckheere,	op	
zijn	 beurt	 getroffen	 door	 mesothelioom.	 Samen	
met	 z i jn	 advocaten	 hebben	 z i j	 Ete rn i t	
gedaagdvaard	 voor	 de	 rechter,	 het	 bedrijf	 dat	
verantwoordelijk	is	voor	zijn	ziekte	en	dat	zij	ervan	
beschuldigen	 een	 "opzeUelijke	 fout"	 te	 hebben	
begaan.	

En	 grote	 juridische	 en	 menselijke	 uitdaging.	
Toelich\ngen.	

Op	28	april	2022	hebben	dhr.	Éric	Jonckheere	en	zijn	
advocaten,	 meesters	 Jan	 Fermon	 en	 QuenJn	
Marissal,	 Eternit	 (nogmaals)	 gedagvaard	 voor	 de	
Nederlandstalige	 rechtbank	 van	 eerste	 aanleg	 van	
Brussel.	

Dhr.	 Éric	 Jonckheere	 is	 vandaag	 getroffen	 door	
longvlieskanker	of	mesothelioom,	een	zeer	ernsJge	
ziekte	die	het	 teken	 is	van	besmepng	door	asbest.	
Een	nieuwe	beproeving	voor	een	familie,	die	al	een	
zeer	 zware	 tol	 heeZ	 betaald.	 	 Ter	 herinnering,	 de	
ouders	 en	 twee	 broers	 van	 Éric	 Jonckheere	 zijn	
overleden	 ten	 gevolge	 van	 dezelfde	 ziekte:	 zijn	
vader	 Pierre	 Jonckheere	 in	 1986,	 zijn	 moeder	
Françoise	Van	Noorbeeck	 in	 2000	en	 twee	 van	 zijn	
broers,	Pierre-Paul	en	Stéphane,	in	2003	en	2009.	
D e	 e e r s t e	 w a s	 h e t	 s l a c h t o ff e r	 v a n	
beroepsgerelateerde	 blootstelling,	 naar	 aanleiding	
van	zijn	beroepsacJviteit	in	de	fabriek	van	Eternit	in	
Kapelle	 op	 den	 Bos,	 de	 drie	 anderen	 waren	
slachtoffers	 van	 milieugerelateerde	 besmepng,	
aangezien	de	familie	in	de	omgeving	van	het	bedrijf	
woonde.	
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In	2000,	kort	voor	haar	overlijden,	heeZ	de	moeder	
van	Éric	 Jonckheere,	Françoise	Van	Noorbeeck,	een	
vordering	 inzake	 we\elijke	 aansprakelijkheid	
ingesteld	tegen	het	bedrijf	Eternit.	Een	vordering	die	
ze	 postuum	 heeZ	 gewonnen,	 haar	 zonen	 hebben	
immers	 haar	 rechtszaak	 verdergezet	 na	 haar	
overlijden.	
Het	arrest	 van	het	Hof	van	Beroep	van	Brussel	 van	
28	maart	2017	is	historisch.	
Het	 Hof	 heeZ	 het	 vonnis	 van	 de	 rechtbank	 van	
eerste	aanleg	bevesJgd:	de	industriëlen	kenden	het	
gevaar	van	asbest	al	minstens	sinds	het	begin	van	de	
jaren	 1960	 en	 ze	 hebben	 acJef	 getracht	 de	 risico’s	
van	 asbest	 voor	 de	 gezondheid	 in	 de	 doofpot	 te	
stoppen.		
Bijgevolg	heeZ	het	gerecht	de	verantwoordelijkheid	
van	 Eternit	 bewezen	 verklaard	 in	 de	 ziekte	 die	
mevrouw	 Van	 Noorbeeck	 het	 leven	 heeZ	 gekost.		
Een	première	in	België.	

Éric	 Jonckheere,	 getroffen	 door	 mesothelioom,	
wordt	 vandaag	 erkend	 en	 schadeloosgesteld	 door	
h e t	 S c h a d e l o o s s t e l l i n g s f o n d s	 v o o r	
asbestslachtoffers,	 AFA	 (Asbest	 Fonds	 Amiante).	

AFA,	 opgericht	 in	 2007,	 ten	 gevolge	 van	 acJes	 die	
o.a.	door	ABEVA	(AssociaJon	belge	des	vicJmes	de	
l’amiante)	werden	ondernomen,	kent	een	specifieke	
vergoeding	 toe	 aan	 de	 slachtoffers	 van	 asbest,	
onder	 wie	 velen	 vroeger	 niet	 werden	 vergoed	 –	
zelfstandigen	 en	 milieugerelateerde	 slachtoffers.	
Dankzij	dit	 fonds	kunnen	asbestzieken	snel	vergoed	
worden	en,	 in	het	geval	van	mesothelioom,	zonder	
bewijs	 van	 de	 oorzaak	 en	 de	 verantwoordelijkheid	
van	de	besmepng.	
Het	 Fonds	 verbetert	 ook	 de	 dekking	 van	
beroepsgerelateerde	loontrekkende	slachtoffers.		
De	schadevergoeding	 is	 forfaitair.	Al	 is	 ze	 lager	dan	
de	totale	vergoeding	van	de	schade	(helaas	vaak	de	
dood)	 die	 een	 vordering	 inzake	 we\elijke	
aansprakelijkheid	zou	kunnen	bedragen,	ze	is	echter	
bijna	 zeker	 en	 gegarandeerd	 dankzij	 de	 relaJeve	
eenvoud	 van	 het	 erkenningssysteem.	 Terwijl	 een	
rechtszaak	 vee l	 onzekerder	 i s ,	 daar	 de	
verantwoordelijke	van	de	schade	in	veel	gevallen	al	
verdwenen	 is,	 gezien	 de	 lange	 latenJeJjd	 voor	
asbestziekten,	 die	 soms	 Jentallen	 jaren	 na	 de	
blootstelling	uitbreken.	

Verdiensten	en	gebreken	van	het	systeem	
Al	 heeZ	 dit	 systeem	 ontwijfelbaar	 zijn	 pluspunten,	
het	heeZ	ook	enkele	minpunten.	Ten	eerste	worden	
alle	bedrijven	–	privé	en	openbaar	–	op	gelijke	voet	
g e s t e l d ,	 h o ew e l	 s omm i g e	 v e e l	 m e e r	
verantwoordelijkheid	 dragen	 in	 de	 schade	
veroorzaakt	door	asbest.	
Inderdaad,	 het	 Fonds	 wordt	 gefinancierd	 door	 de	
Staat	 en	 door	 gel i jke	 bi jdragen	 van	 al le	
ondernemingen.	 	We	staan	ver	van	het	principe	“de	
vervuiler	betaalt”.		
Bijgevolg	 betaalt	 Eternit,	 dat	 een	 historische	
verantwoordelijkheid	 draagt	 in	 de	 asbestschade,	
een	 jaarlijkse	bijdrage	van	9000	euro	aan	AFA,	wat	
veel	 minder	 is	 dan	 de	 jaarlijkse	 schadevergoeding	
van	één	enkel	slachtoffer!	

Ten	 tweede	 krijgen	 de	 verantwoordelijken	 van	 de	
schade	(de	bedrijven	of	de	Staat	als	werkgever)	een	
garanJe	 van	 onschendbaarheid	 in	 ruil	 voor	 dit	

systeem	 van	 financiering	 en	 erkenning.	 Dit	
“evenwicht”	 is	 trouwens	 niet	 eigen	 aan	 AFA,	maar	
vloeit	 voort	 uit	 een	 “historisch	 compromis”	 tussen	
bedrijven,	vakbonden	en	de	overheid	op	het	gebied	
van	arbeidsongevallen	en	beroepsziekten.	
Met	andere	woorden,	een	zieke	moet	kiezen:	ofwel	
wordt	hij	geholpen	door	AFA	en	mag	hij	niet	naar	de	
rechter	stappen	-	op	voorwaarde	dat	bekend	is	wie	
verantwoordelijk	 is	 voor	 haar	 ziekte	 -	 om	 een	
bijkomende	 schadevergoeding	 te	 verkrijgen,	 waar	
hij	denkt	recht	op	te	hebben	of	om	het	principe	“de	
vervuiler	 betaalt”	 te	 doen	 gelden;	 ofwel	 stapt	 hij	
naar	 de	 rechtbank	 en	 in	 dat	 geval	 doet	 hij	 geen	
beroep	 op	 AFA,	 wat	 natuurlijk	 zeer	 moeilijk	 is.	 Er	
bestaat	 nochtans	 een	 uitzondering	 op	 deze	
onschendbaarheid:	 wanneer	 de	 verantwoordelijke	
van	 de	 schade	 een	 «	 opze\elijke	 fout	 »	 heeZ	
begaan.	
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OpzeUelijke	fout	
Het	doel	van	de	dagvaarding	van	Éric	Jonckheere	en	
zijn	 advocaten	 is	 aan	 te	 tonen	 dat	 in	 zijn	 geval,	
onder	andere	op	basis	van	de	moJveringen	van	het	
arrest	van	2017,	het	geheel	aan	omstandigheden	die	
geleid	hebben	tot	zijn	blootstelling,	zijn	besmepng	
en	 zijn	 ziekte	 kunnen	 bestempeld	 worden	 als	
opze\elijke	 fout	 en	 dat	 Eternit	 dus	 zo’n	 fout	 heeZ	
begaan.		

De	redenering	is	de	volgende:	

De	 grote	 asbesJndustriëlen	 waren	 natuurlijk	 al	
langer	op	de	hoogte	van	de	 risico’s	 verbonden	aan	
asbest.	 Ondanks	 deze	 elementen	 en	met	 volledige	
kennis	van	zaken	 is	Eternit	haar	werknemers	 (maar	
ook	 hun	 naasten,	 zoals	 dhr.	 E.	 Jonckheere)	 blijven	
blootstellen	aan	de	risico’s	van	asbest.	
Verder	 dan	 de	 kennis	 van	 het	 schadelijke	 karakter	
van	 asbest	 heeZ	 Eternit	 gehandeld	 met	 de	
bedoeling	deze	schadelijkheid	te	verdoezelen	en	zo	
lang	mogelijk	het	gebruik	van	vervangingsproducten	
uit	te	stellen.	

Het	 verderze\en	 van	 het	 producJemodel	 van	
Eternit	 in	 deze	 omstandigheden	 is	 een	 opze\elijke	
fout.	
Deze	 acJeve	 houding	 die	 het	 nemen	 van	
noodzakelijke	maatregelen	voor	de	volksgezondheid	
heeZ	vertraagd,	is	uiteraard	opze\elijk.	
Eternit	wist	zeker	en	vast	dat	een	dergelijke	houding	
onvermijdelijk	 dodelijke	 gevolgen	 zou	 hebben	 voor	
een	zeker	aantal	werknemers	en	hun	gezinnen,	die	
in	grote	mate	werden	blootgesteld	aan	asbest.	
Door	 deze	 vordering	 in	 te	 stellen	 wensen	 Éric	
Jonckheere	 en	 zijn	 advocaat,	 naast	 het	 verkrijgen	
van	 een	 bijkomende	 schadeloosstelling,	 het	 debat	
over	 de	 onschendbaarheid,	 dat	 tot	 nu	 toe	
geblokkeerd	 is,	 te	 doen	 evolueren.	 	 Ze	 willen	 het	
systeem	 van	 schadeloosstelling	 dat	 over	 het	
algemeen	 efficiënt	 en	 nupg	 is	 voor	 veel	
slachtoffers,	 niet	 veranderen.	Maar	 ze	 wensen	 het	
e n e r z i j d s	 t e	 v e r b e t e r e n	 d o o r	 h e t	
onschendbaarheidsprincipe	 te	 kunnen	 omzeilen	
wanneer	 dit	 nodig	 en	 terecht	 lijkt	 door	 de	 noJe	
“opze\elijke	 fout”	 aan	 te	 wenden.	 	 Anderzijds	
wensen	ze	dat	het	essenJële	principe	“de	vervuiler	
betaalt”	gerespecteerd	wordt.		

C rowd f und i n g 	 t e r 	 o nde r s t e un i n g 	 va n 	 o n s 	
r e c h t s vo rd e r i n g s p ro j e c t . 	

De	 stevige	 ondersteuning	 van	 ABEVA,	 de	 Belgische	
Vereniging	 van	 Asbestslachtoffers,	 geeZ	 nog	 meer	
kracht	 aan	 het	 project	 van	 Eric	 Jonckheere	 en	 de	
advocaten	die	dit	verdedigen.	Vanaf	haar	oprichJng	
in	 het	 jaar	 2000	 heeZ	 ABEVA	 voortdurend	 een	
kriJsche	 beoordeling	 uitgesproken	 tegen	 een	 bijna	
systemaJsche	 bescherming	 en	 onvatbaarheid	 van	
a l le	 verantwoordel i jken	 van	 de	 door	 de	
a sbest s l a chtoffers	 ge leden	 s chade .	 Ook	
verantwoordelijken	 uit	 het	 bedrijfsleven	 werden	
aldus	 beschermd,	 hoewel	 ze	 goed	 wisten	 hoe	
gevaarlijk	de	asbestproducten	toch	waren.	
Niet	 alleen	 persoonlijke	 redenen	 geven	 aanleiding	
tot	 deze	 acJe	 van	 Eric…Het	 project	 is	 ook	
maatschappelijk	 belangrijk	 en	 kan	 als	 een	 vroeger	
beoordeeld	 geval	 acJes	 van	 andere	 slachtoffers	
ondersteunen.	

Elke	rechtsvordering,	zeker	als	baanbreekster,	heeZ	
Jjd	en	geld	nodig.	
Eric	 kan	 dit	 niet	 alleen	 voor	 zijn	 rekening	 nemen	
tegenover	 een	 mulJnaJonal	 met	 enorme	
geldmiddelen	 die	 een	 langdurige	 verdediging	
mogelijk	maken.		
ABEVA	 heeZ	 daarom	 dan	 ook	 de	 beslissing	
genomen	een	beroep	te	doen	op	de	solidariteit	van	
een	 publieksfinanciering	 voor	 dit	 gerechtsgeding	
van	 Eric	 Jonckheere.	 Elke	 financiële	 steun	 aan	 dit	
project	om	de	opze\elijke	verantwoordelijkheid	van	
Eternit	 te	 bewijzen	 zal	 zeker	 alle	 asbestslachtoffers	
kunnen	 helpen	 en	 ervoor	 zorgen	 dat	 deze	
vervuilende	 industrie	haar	 verantwoordelijkheid	 zal	
moeten	betalen.	

IBAN-rekening:	ABEVA/crowdfunding:	
BE82	0004	5149	3368.	

Hoe?	Twee	mogelijkheden:	
• Een	overschrijving	op	bovenvermelde	rekening	met	de	mededeling:	asbestrechtsgeding.	
• Een	doorlopende	overschrijving	-bv	regelmaJg	elke	maand-	van	een	kleiner	bedrag	voor	een	periode	die	u	
natuurlijk	zelf	bepaalt	met	dezelfde	mededeling.	
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Als	 we	 uw	 mailadres	 kennen,	 wordt	 u	 in	 elk	 geval	 op	 de	 hoogte	 gehouden	 van	 het	 verloop	 van	 deze	
crowdfunding	en	van	het	rechtsgeding.	

NOTA:	ABEVA	ondersteunt	deze	geldinzameling	voor	een	rechtszaak	van	algemeen	belang	voor	
alle	 asbestslachtoffers.	Maar	daar	 het	 geen	ac@e	 is	 van	ABEVA	 zelf	 blijven	de	financiën	 totaal	
gescheiden.	De	gewone	geldelijke	giGen	aan	ABEVA	worden	in	geen	geval	aangewend	voor	deze	
ac@e.	 Hiervoor	 komen	 alleen	 in	 aanmerking	 de	 bijdragen	 op	 bovenvermelde	 rekening	 ter	
ondersteuning	van	het	asbestrechtsgeding.		

29 	Me i 	 2 0 2 2 	 : 	 D e 	 2 0 km 	 doo r 	 B r u s s e l 	

Voor	 het	 achtste	 achtereenvolgende	 jaar	 ging	 een	
team	van	Abeva	de	straten	van	de	hoofdstad	op.	De	

20km	zijn	 vooral	een	persoonlijke	uitdaging	binnen	
een	collecJeve	acJviteit.		
De	teamleden	maakten	hun	ronde	op	eigen	tempo,	
rennend	of	wandelend!	De	Jjdslimiet	voor	het	
afronden	werd	verhoogd	tot	maximaal	6	uur	voor	
wandelaars.	
Ook	 dit	 jaar	 zijn	 velen	 van	 jullie	 onze	 vereniging	
komen	 ondersteunen!	 Dit	 evenement	 gaf	 ons	 een	
gelegenheid	om	onder	verontwaardigden	samen	 te	
komen	 en	 om	 de	 zichtbaarheid	 van	 de	 vzw	 te	
verzekeren,	 om	 het	 bewustzijn	 van	 de	 schadelijke	
effecten	van	asbest	te	vergroten…	
De	volgende	ediJe	vindt	plaats	op	28	mei	2023.	We	
verwelkomen	je	graag	of	zien	je	er	graag	terug.	Een	
sporJeve	inspanning	leveren	voor	een	nobel	doel	en	
voor	 uw	 eigen	 gezondheid	 kan	 zowel	 aangenaam,	
vermakelijk	als	zelfs	plezierig	zijn.	

Ac t i v i t e i t e nve r s l a g 	 v a n 	 ABEVA 	 voo r 	 d e 	 j a r e n 	 2 0 2 1 	 - 	 2 0 2 2 	
1. De	 20e	 ediJe	 van	 de	 20	 km	 door	 Brussel	 vond	

plaats	 op	 12	 september	 2021	 en	was	 een	 groot	
succes.	We	hebben	genoten	van	de	aanwezigheid	
van	 onze	 vrienden	 van	 ANDEVA	 (Frankrijk)	 en	
AFEVA	 (Italië).	 Het	 is	 alJjd	 een	 gezellig	
ontmoeJngsmoment.		18	renners	stonden	aan	de	
start.	

2. De	20e	verjaardag	van	ABEVA	werd	georganiseerd	
in	de	«	SJchJng	tegen	Kanker	»	op	1	oktober	
2021.	Het	volledige	verslag	van	deze	ochtend	is	
gepubliceerd	op	onze	website.	

3. Steun	 voor	 rechtsvorderingen	 ingesteld	 door	
meerdere	slachtoffers	of	families	van	slachtoffers.	
Zo	staat	de	zaak	van	Roger	Motquin	bij	de	NMBS	
op	 het	 punt	 te	 worden	 afgerond.	 Het	 geval	 van	
Cambier,	 Jmmerman	 bij	 de	 spoorwegen	 in	
Schaarbeek,	is	daarentegen	volledig	geblokkeerd.	

4. Uitzending	 van	 de	 film	 "Le	 Tombeau	 de	
l'Amiante"	 (Het	 Asbestgraf)	 van	 Marie-Anne	
Mengeot,	 in	het	 kader	van	het	RTBF-programma	
"Retour	aux	sources"	(Terug	naar	de	bronnen)	op	
2	 oktober,	 met	 deelname	 in	 studio	 van	 de	
regisseur	en	van	Eric	Jonckheere.	Deze	film	werd	
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tweemaal	vertoond	Jjdens	het	RAMDAM-fesJval	
in	Doornik	 in	 januari,	 vervolgens	op	13	maart	 in	

de	UPJB,	en	op	12	april	in	de	Plaza	in	Bergen.	Het	
werd	ook	 voorgesteld	op	het	 fesJval	 van	Alès	 in	
Frankrijk	 op	 26	 en	 29	 maart.	 De	 kalender	 met	
komende	vertoningen	staat	hieronder.	

5. Documentaire	uitgezonden	op	RTBF	op	26	januari	
2022	 in	 het	 programma	 #InvesJgaJon:	
"L'amiante	 dans	 l'eau	 :	 un	 danger	 négligé"	 door	
Elisabeth	 Groutars	 en	 Julien	 Monfajon.	 Zeer	
posiJef	effect,	het	onderwerp	heeZ	vragen	doen	
rijzen	in	die	mate	dat	sommige	gemeenten	bezig	
zijn	 te	 verhuizen.	 Jean-Pierre	 Fumière,	 van	
ABEVA,	 heeZ	 verschillende	 gemeenten	 over	 dit	
onderwerp	aangesproken	

6. Een	 einde	 aan	 de	 automaJsche	 immuniteit.	
Poging	tot	verbetering	van	het	Asbes�onds.	
M e i	 2 0 2 2	 :	 V e r g a d e r i n g	 v a n	 d e	
Gezondheidscommiss ie	 in	 het	 Federaal	
Parlement.	 Ondanks	 herhaalde	 contacten	 met	
alle	poliJeke	parJjen	om	hen	uit	te	 leggen	en	te	
proberen	 dit	 onrecht	 ongedaan	 te	 maken,	
moeten	 we	 vaststellen	 dat,	 tenzij	 ze	 een	
opze\elijke	 fout	 bewijzen,	 asbestslachtoffers	 die	
zich	hebben	aangesloten	bij	het	Asbes�onds,	nog	
steeds	 geen	 juridische	 stappen	 kunnen	
ondernemen.	 Dit	 is	 naar	 onze	 mening	 een	
rechtsweigering.	Buiten	de	PVDA	en	de	NVA	heeZ	
geen	 enkele	 parJj	 het	 voorstel	 van	 Kamerlid	
Valérie	 Van	 Peel	 (NVA)	 ondersteund.	 Dit	 falen	 is	
de	 basis	 van	 haar	 beslissing	 de	 poliJek	 af	 te	
verlaten.	

7. Video	van	ABEVA-kaarten	van	Eternit-slachtoffers,	
gemaakt	 door	 Joachim	 Veszely	 en	 Eric	
Jonckheere,	 uitgezonden	 Jjdens	 de	 20e	
verjaardag	 van	ABEVA	 en	 sindsdien	 zichtbaar	 op	
facebook	 en	 de	 website	 van	 ABEVA.	 De	
Nederlandse	 en	 de	 Engelse	 versie	 zijn	 zojuist	
opgenomen	 in	 de	 studio's	 die	 aan	 het	 Europees	
Parlement	 zijn	 uitgeleend.	 We	 wachten	 op	 hun	
komende	 uitzending	 op	 de	 verschillende	
netwerken:	

	 NL:	h\ps://youtu.be/tlGJKyJFhQ0	
	 FR:	h\ps://youtu.be/viY4JdI7MzM	
	 EN:	h\ps://youtu.be/VbpmM30bqpQ	

Een 	 h e rd en k i n g smonumen t 	 voo r 	 a s b e s t s l a c h to f f e r s : 	
binnenkort	in	Kapelle	op	den	bos!	

De	gemeente	Kapelle	op	den	bos	heef	het	verzoek	
v a n	 A b e v a	 i n g e w i l l i g d	 o m	 e e n	
herdenkingsmonument	 op	 te	 richten	 bij	 het	
fabrieksterrein	van	Eternit.	Dit	zal	waarschijnlijk	in	
het	 komende	 jaar	 gebeuren.	 Hieronder	 volgen	
uiUreksels	 uit	 de	 briefwissel ing	 met	 de	
burgemeester	van	de	gemeente.	

Geachte	heer	Burgemeester,	

Ik	 hoef	 u	 niet	 te	 vertellen	 hoe	 de	 inwoners	 van	
Kapelle	 (en	 omgeving)	 evenals	 de	werknemers	 van	
Eternit	een	zware	prijs	betaald	hebben	omwille	van	
asbest.	
In	 2023,	 zal	 het	 precies	 100	 jaar	 zijn	 dat	 de	
industriëlen	 ons	 dorp	 uitgekozen	 hebben	 om	 de	
eerste	ves@ging	van	Eternit	op	te	richten.	1	eeuw!		

Denkt	 u	 niet	 dat	 het	 hoog	 @jd	 wordt	 om	 zo’n	
herdenkingsmonument	 te	 bouwen	 om	 de	
slachtoffers	van	Asbest	te	herdenken	?		
Dit	monument	 zou	 dan	 ook	 deel	 uitmaken	 van	 het	
grote	 aantal	 monumenten	 die	 reeds	 voor	 deze	
oorzaak	werden	opgericht	bij	anderen	fabrieken	van	
dezelfde	industriële	groep	in	binnen-	en	buitenland.	
Ik	 dank	 u	 alvast	 om	 ons	 verzoek	 guns@g	 te	 willen	
tegemoetkomen	 en	 dit	 project	 op	 de	 volgende	
gemeenteraad	te	willen	voorleggen.	

Met	vriendelijke	groeten.	

Eric	Jonckheere	
Voormalige	inwoner	van	Kapelle	
VoorziYer	Abeva	
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Antwoord	van	de	Burgemeester:	

Beste	Eric,		
Het	 monument	 voor	 asbestslachtoffers	 in	 onze	
gemeente	 komt	 er	 zeker.	 	 Volgend	 jaar	 wordt	 de	
Mechelseweg	en	het	Marktplein	heraangelegd.	Er	is	
30.000	 euro	 voorzien	 in	 de	 meerjarenplanning	 om	
een	 monument	 voor	 asbestslachtoffers	 op	 het	
nieuwe	marktplein	 te	plaatsen.	Beeldhouwer	Guido	
van	 Causbroeck	 is	 gevraagd	 om	 dit	 monument	 te	
maken.	 Hij	 heeG	 al	 enkele	 schetsen	 gemaakt	 van	
een	 beeld	 waarbij	 de	 persoon	 in	 kwes@e	 duidelijk	
naar	 zijn	 borst	 grijpt	 als	 teken	 van	 adem	 tekort	
(	breathless	,	zoals	hij	het	verwoorde)	We	zullen	niet	
nalaten	U	uit	te	nodigen	bij	de	plech@ge	inhuldiging.		

Met	vriendelijke	groeten,	

Renaat	Huysmans,		
Burgemeester	
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De	Braziliaanse	slachtoffers	deden	het,	op	
initiatief	van	ABREA



Geda ch te n 	 va n 	 e en 	 v e ron twaa rd i gd 	 s l a c h to f f e r 	

Het	onmogelijk	pardon	

Eric	Jonckheere	

Ik	heb	genoeg	van	beleidsmakers	die	geen	beleid	voeren	

wie	zijn	de	lobbyisten	die	uit	eigenbelang	de	mond	roeren	

Ik	vecht	tegen	de	zelfgenoegzame	asbestboeren	

la�arJge	aasgieren	die	we\en	omzeilen	

onschuldige	en	onwetende	levens	verwoesten	

ik	vecht	voor	de	asbestslachtoffers	die	mijn	ziel	beroeren	

ze	drijven	me	verder	voor	hen	ga	ik	mij	roeren	

ik	reik	uit	naar	hen	die	morgen	niet	gaan	bereiken	

hun	naasten	die	machteloos	naar	hulp	zi\en	loeren	

de	wanhoop	die	zij	moeten	voelen	

‘het	perfecte	huwelijk	van	asbest	en	cement’	al	dat	ouwehoeren	

applaus	voor	zij	die	de	strijd	durven	aanvoeren	

gerechJgheid	zal	geschieden?	wanneer	valt	niet	te	bevroeden	

	ik	schrijf,	ik	huil,	ik	strijd,	ik	blijf	maar	woelen	

ik	ben	woest	maar	ik	moet	kalmte	voelen	

en	komt	dat	pardon	ooit	aanspoelen?	

‘Fuck	dat	asbest’,	schreeuw	met	me	mee,	dit	wil	ik	bereiken	
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Uw 	b i j d ra gen…He r i n n e r i n g 	
We	moeten	de	asbestslachtoffers	blijven	ondersteunen.	Een	kwes@e	van	volksgezondheid!	De	organisa@e	
ABEVA	verdedigt	de	asbestslachtoffers	uit	het	verleden	en	ook	die	van	vandaag	en	van	morgen.	Ze	wil	
een	na@onale	organisa@e	zijn,	tweetalig	en	apoli@ek.	Velen	onder	u	ondersteunen	al	bijna	twin@g	jaar	
dit	 ABEVA-werk.	 Twin@g	 jaar	 verontwaardiging	 tegenover	 een	 in	 België	 en	 ook	 in	 veel	 andere	 landen	
sterke	 asbest-lobby.	 Wij	 zijn	 de	 «	 whistelblowers	 ».	 Onze	 aanwezigheid	 en	 onze	 ac@es	 zijn	
gerechtvaardigd:	we	blijven	de	macht	van	het	geld	en	het	winstbejag	ten	koste	van	de	andere	mensen	
aanklagen.	Deze	strijd	is	verre	van	afgelopen!	Onze	vzw	krijgt	geen	subsidies	en	heeG	dan	ook	uw	hulp	
nodig	 om	 haar	 werk	 en	 haar	 projecten	 	 te	 kunnen	 uitvoeren.	 Uw	 bijdragen	 maken	 het	 mogelijk	 de	
asbestslachtoffers	te	helpen	en	schadevergoeding	te	krijgen	en	geven	ook	meer	zichtbaarheid	aan	onze	
ac@es	dankzij	een	betere	informa@e.	

Uw	bijdragen	zien	we	graag	tegemoet	op	onze	bankrekening	 	
IBAN	BE17	0001	2069	9221	

We	herinneren		er	u	ook	aan	dat	elke	bijdrage	van	meer	dan	40	euro	fiscaal	in	mindering	mag	worden	
gebracht.	Bij	aanvrage	krijgt	u	dan	ook	een	fiscaal	aYest.	Het	ministerie	van	Financiën	wijst	er	echter	wel	
op	dat	alleen	giGen	hiervoor	in	aanmerking	komen	en	niet	“de	bijdragen”	en	“de	inschrijvingskosten”.			In	

ieder	geval	alvast	bedankt	voor	uw	ondersteuning	en	uw	vrijgevigheid..	

Andere	rekening	«Juridische	Ac\e»	:	
IBAN	BE82	0004	5149	3368	

Uw hulp… Wees er verder ook van overtuigd dat elke andere vorm van hulp welkom zal zijn. Het is 
alleen dankzij het dynamisme van alle leden dat ABEVA vooruit kan komen. Bij voorbaat onze dank! 

Een nuttig telefoonnummer: 0476/788 833  

Version	française	disponible	sur	demande	

Wat	is	uw	mail-adres?	Laat	het	ons	weten	zodat	we	u	dit	nieuwsblad	per	mail	kunnen	


	Een nuttig telefoonnummer: 0476/788 833

