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1. Inleiding1

 
Het wordt asbestslachtoffers in België bijna onmogelijk gemaakt 
om te procederen over schadevergoeding voor het hun toege-
brachte leed en hun vroegtijdige overlijden. De civielrechtelijke 
immuniteit van de werkgever belet (voormalige) werknemers 
die door asbestziekten getroffen zijn om schadevergoeding te 
vorderen.2 In plaats daarvan kunnen zowel werknemers als niet-
werknemers met asbestziekten zich op gemakkelijke en snelle 
wijze wenden tot het Asbestfonds voor een wettelijk vastgestelde 
schadevergoeding; maar daarvoor moeten zij dan wel afstand 
doen van ieder vorderingsrecht.3 De asbestslachtoffers die dé 
grote asbestfabrikant in België, Eternit in Kapelle-op-den-Bos, 
durven aan te spreken, nemen genoegen met het ‘zwijggeld’ dat 
zij van de fabriek krijgen; maar ook aan deze som wordt een 

1 Mr. dr. Yvonne Waterman is oprichter van Waterman Legal Consultancy, gespeci-
aliseerd in het aansprakelijkheidsrecht inzake arbeidsongevallen en beroeps-
ziekten. Zij is frequent spreker op internationale congressen van asbestslachtof-
ferorganisaties wereldwijd. Commentaar op deze bijdrage wordt verwelkomd 
op waterman@watermanlegal.nl.

2 Vgl. art. 51 lid 1 onder 1 Beroepsziektenwet.
3 Het Asbestfonds (AFA) kent ongeveer € 1.500,- per maand toe aan een mesothe-

lioomslachtoffer; na diens overlijden ontvangen zijn weduwe en kinderen een-
malige bedragen van ongeveer € 30.000,- resp. € 25.000,-.

contractuele eis gekoppeld dat zij nooit zullen procederen tegen 
Eternit. De Belgische rechtsbijstand is naar onze maatstaven 
marginaal, waardoor de toegang tot de rechter beperkt is, daar-
bij ook rekening houdend met de omstandigheid dat de meeste 
asbestslachtoffers een gerechtelijke procedure van hun pensioen 
zouden moeten bekostigen. Kortom: asbestprocessen zijn bijna 
ongekend in België en veel informatie over asbestblootstelling 
bereikt nimmer de openbare zalen van de gerechtelijke macht.
 
In de afgelopen decennia heeft slechts de Belgische familie 
Jonckheere het aangedurfd om het ‘zwijggeld’ af te wijzen, de 
magere uitkering van het Asbestfonds te negeren en Eternit in 
de rechtbank te trotseren. De motivatie was aanmerkelijk: vader, 
moeder en twee van de vijf zoons Jonckheere zijn door asbest-
blootstelling overleden aan asbestkankers. Zoals in dit artikel zal 
worden toegelicht, is in deze elfjarige procedure een beerput van 
asbestschandalen opengetrokken.

2. De omstandigheden van het geval
 
Vanaf de jaren zestig woonde de familie Jonckheere in Kapelle-
op-den-Bos,4 de vestigingsplaats van één van de grootste asbest-
fabrieken in Europa: N.V. Eternit. Vader Pierre’s arbeidsover-
eenkomst met Eternit verplichtte hem om dicht bij de fabriek te 
wonen; een huurhuis van Eternit, onmiddellijk aan het fabrieks-
terrein grenzend, was ruim veertig jaar de woning waar het gezin 
Jonckheere opgroeide, te midden van andere Eternit-werkne-
mers. De eerste decennia reden dagelijks vrachtwagens door 
hun straat met onafgedekte ladingen asbest, om vlakbij het huis 
te worden gelost van de ruwe asbest en te worden geladen met 
asbestproducten. Achter het huis bevonden zich twee asbest-
stortplaatsen. De groentetuintjes in de straat zagen gewoonlijk 
grauw van het asbeststof. Dit was het dagelijkse leven in Kapel-
le-op-den-Bos.
 
In 1977 gingen bij Pierre Jonckheere echter de eerste alarmbel-

4 Dit ligt halverwege tussen Antwerpen en Brussel.

Op 28 november 2011 heeft de civiele Rechtbank van 
Eerste Aanleg (Tweede Kamer) in Brussel vonnis gewe-
zen in de zaak Jonckheere/N.V. Eternit, waarbij Eternit 
in uitzonderlijk scherpe bewoordingen is veroordeeld 
tot een schadevergoeding aan de nabestaanden van 
Françoise Jonckheere. Deze uitspraak over asbest in 
milieuvervuiling en thuisbesmetting heeft veel teweeg 
gebracht in België, maar is tevens van belang voor Ne-
derlandse asbestslachtoffers en voor de asbestslacht-
offers in de talloze landen waar het wereldwijde con-
cern Eternit (ETEX) asbestfabrieken heeft of heeft 
gehad. De gelijkenis met de situatie van de asbest-
slachtoffers rondom de Eternit fabriek in het Twentse 
Goor is treffend.
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Jonckheere v. Eternit: de triomf van  
David over Goliath

Jonckheere v. Eternit: de triomf van David over Goliath



4 TGMA |  FEBRUARI  2012

van deze blootstellingen zijn compatibel met de presentatie van 
een mesothelioom in 1999.”10

 
Françoise had zich grote zorgen gemaakt om haar kinderen, we-
tende dat deze bijna dagelijks speelden op de asbeststortplaatsen 
achter de woning. Eric Jonckheere vertelt: “We hebben ons alle 
vijf laten onderzoeken. Bleek dat we alle vijf tjokvol asbest za-
ten. Dat was dubbel slikken. We waren niet verrast door het feit 
dát er asbest in ons lijf zat, maar wel door de hoeveelheden: 
evenveel als een arbeider die zijn hele leven bij Eternit had ge-
werkt.” In 2003 en 2009 overleden zoons Pierre-Paul en Stép-
hane, beiden in de veertig. Hun weduwes en kinderen waren 
eveneens als erfgenamen bevoegd om zich in de door Françoise 
geïnstigeerde procedure te voegen en zij gaven hierin gehoor aan 
de wens van de broers.
Op 28 november 2011 hoorden de drie overgebleven zoons, de 
schoondochters en kleinkinderen van Françoise Jonckheere het 
vonnis van de rechtbank aan, te midden van vele vertegenwoor-
digers van Europese asbestslachtofferverenigingen en een aan-
zienlijke persaanwezigheid.”

3. De stellingen van de eisers: de essentie
 
De advocaten van de familie Jonckheere, mr. Jan Fermon en mr. 
Emmanuelle Schouten, stoelden de rechtszaak op twee cruciale 
argumenten. Ten eerste, dat Eternit wist van de gezondheidsge-
vaarlijke eigenschappen van asbest in 1964 op zijn laatst. Ten 
tweede, dat Eternit op onrechtmatige wijze (art. 1382 e.v. Bel-
gisch BW) tekort was geschoten om behoorlijke veiligheids-
maatregelen te treffen om zijn werknemers, hun families en de 
omwonenden van de asbestfabriek te beschermen tegen de ge-
zondheidsgevaren van asbest. Eternit wordt in de processtukken 
omschreven als de “verweerster die, met grove nalatigheid en 
met volle kennis van zaken [...], oorspronkelijke eiseres en de 
andere leden van haar gezin [heeft] blootgesteld aan een uiterst 
toxische en kankerverwekkende substantie”.
Hierbij is ook betrokken dat Eternit geenszins een ‘kleine’ werk-
gever was ten tijde van de blootstelling, maar integendeel een  
wijdvertakt, multinational bedrijf dat zijn vertegenwoordigers 
naar alle toonaangevende asbestcongressen wereldwijd had ge-
stuurd en bij uitstek over een hoge mate van wetenschappelijke 
kennis over asbestrisico’s beschikte.

4. Het verweer van Eternit: de essentie
 
De advocaat van Eternit, mr. Johan Verbist, heeft zich eveneens 
op twee hoofdargumenten verlaten. Ten eerste, dat de vordering 
van Françoise Jonckheere-Vannoorbeeck is verjaard. Ten twee-

10 Synthesebesluiten, A.R. 00/5546/A.

len rinkelen nadat hij een tv-programma had gezien, waarin de 
gevaren van asbestblootstelling werden uitgelegd. Hij vroeg zijn 
baas om een verklaring. Deze veegde met zijn vingers wat as-
beststof op zijn bureau samen, likte het stof op voor de ogen van 
zijn werknemer en zei: “Dit zou ik toch niet doen als het scha-
delijk was, nou dan?” Meer toelichting volgde niet. In 1986 be-
gon Pierre Jonckheere te hoesten en zes maanden later overleed 
hij aan mesothelioom. Eternit ging door met het produceren 
van asbesthoudende materialen in Kapelle-op-den-Bos tot 1998. 
Tot op heden is de grond rondom de fabriek ernstig vervuild 
met asbest, een omstandigheid waarbij de rechtbank herhaalde-
lijk heeft stil gestaan en welke door Eternit is erkend. De lokale 
omstandigheden worden gereflecteerd in de geregistreerde me-
sothelioomincidentie: het risico op mesothelioom is ongeveer 
25 keer groter in Kapelle-op-den-Bos dan in de rest van Bel-
gië.5

 
Eind 1999 werd zijn weduwe, Françoise Jonckheere-Vannoor-
beeck6 – medeoprichter van de Belgische asbestslachtofferver-
eniging ABEVA7 – gediagnosticeerd met de dodelijke ziekte 
mesothelioom. Zij wees het ‘zwijggeld’ van Eternit – zo’n 
€42.000 – af, weigerde een uitkering aan te vragen bij het As-
bestfonds en droeg haar zoons Eric, Pierre-Paul, Xavier, Stép-
hane en Benoit op om de civiele rechtszaak wegens onrechtma-
tige daad die zij tegen Eternit was begonnen over te nemen.8 Als 
niet-werknemer werd zij hierin immers niet belet door de wet-
telijke werkgeversimmuniteit; en haar nabestaanden evenmin.9 
Zij overleed in de zomer van 2000 op 67-jarige leeftijd aan me-
sothelioom. In haar longen werden grote hoeveelheden amfi-
bole crocidoliet en amosiet (asbestsoorten) aangetroffen.
 
Prof. De Vuijst, de door de rechtbank aangewezen medische 
deskundige, heeft geconcludeerd dat haar blootstelling aan as-
best kan worden herleid tot een combinatie van twee types van 
niet-beroepsmatige blootstellingen: “een para-beroepsmatige 
blootstelling van 1952 tot 1986 en een environmentale bloot-
stelling van 1957 tot 1991. [...] De duur en de latentieperiodes 

5 In het jaar 2008 (de laatste cijfers) bedraagt de voor leeftijd gestandaardiseerde 
mesothelioomincidentie (directe methode, wereld standaard populatie, WSR, 
uitgedrukt in aantallen per 100.000 personen per jaar) voor Kapelle-op-den-Bos 
29.3/100.000, in België is dit 1.2/100.000. Voor de periode 2004-2008 bedraagt 
dit respectievelijk 31.9 voor Kapelle-op-den-Bos en 1.2/100.000 voor België. Zie 
Stichting Kankerregister, Kankerincidentie in België 2008, 2011, Brussel; met 
dank aan Kris Henau.

6 Haar naam wordt door de rechtbank op een scala van wijzen geschreven. In 
citaten hanteer ik steeds de exacte schrijfwijze zoals die in het citaat door de 
rechtbank is gebruikt.

7 ABEVA staat voor Association Belge des Victimes de l’Amiante; zie www.abeva.
be.

8 Art. 1382 e.v. Belgisch BW.
9 De wet kent één uitzondering, namelijk dat de werknemer erin slaagt om opzet 

van de werkgever (‘faute inexcusable’) aan te tonen. In dat geval vervalt de im-
muniteit van de werkgever. Dit gebeurt uiterst zelden.
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wettelijke regel op grond van ‘redelijkheid en billijkheid’ buiten 
toepassing te laten, mocht de uitkomst van de verjaringsregel 
onbillijk overkomen. Ook werd gesteld dat een ‘feitelijk’ beletsel 
van individuele aard niet belangrijk genoeg kan zijn om de ver-
jaring te schorsen, daarbij rekening houdend dat het instituut 
van verjaring bedoeld is voor de waarborging van de sociale rust. 
“Het gaat dan ook niet op dat dergelijke individuele toestand de 
verjaring zou hypothekeren.”
 
Hier moesten eisers derhalve een belangrijke slag winnen. Zij 
wezen er uitdrukkelijk op, dat de gemiddelde incubatieperiode 
van 35-45 jaar slechts een gemiddelde is; incubatieperiodes van 
16 jaar zijn ook bekend in de medische literatuur. Het is aan de 
procespartij die zich beroept op verjaring om in het individuele 
geval met zekerheid de verjaring aan te tonen; en dat is in een 
geval als het onderhavige onmogelijk. Tevens werden op karak-
teristieke Belgische wijze Romeinse adagia in de strijd gegooid, 
zoals ‘Nemo auditur propriam turpitudinem allegans’ en ‘Con-
tra non valentem non currit praescriptio’.13 In essentie komt dit 
neer op een overkoepelend verweer van overmacht: Françoise 
Jonckheere-Vannoorbeeck kón haar vordering niet tijdig geldig 
maken, want zij wist niet, en kon ook niet eerder weten, dat zij 
enige vordering op Eternit had. (Niet iedereen die is blootge-
steld aan asbest, wordt daarvan ziek.) Daarbij werd het in hoge 
mate onbehoorlijk van Eternit geacht om zich te verschuilen 
achter een verweer inzake een risico dat deze zelf, ‘willens en 
wetens’, had gecreëerd en al die tijd had verzwegen.
 
Wat besloot de rechtbank? De rechtbank ging uit, zoals ook in 
Nederland gebeurt, van de laatste blootstelling aan asbest: te 
weten in 1991, toen Françoise Jonckheere-Vannoorbeeck van 
haar woning in Kapelle-op-den-Bos naar Namen verhuisde “zo-
dat pas op dat ogenblik de schadeverwekkende gebeurtenis vol-
tooid werd en pas op dat ogenblik de twintigjarige absolute ver-
jaringstermijn een aanvang kon nemen, en het geding in mei 
2000 ruim binnen deze termijn werd ingeleid”. Bovendien werd 
de verjaringstermijn ook nog geschorst tot op het moment dat 
ze ziek werd én vernam dat haar ziekte door asbest was veroor-
zaakt. Dat was in 1999. Hiermee was het sterkste argument van 
Eternit weliswaar verloren, maar was de aansprakelijkheid nog 
niet aangetoond.

6. De onrechtmatige daad
 
Eternit betwistte niet het causaal verband tussen de blootstelling 
aan asbest – hetzij via thuisbesmetting van de werkkleding van 

13 Respectievelijk ‘Niemand kan door de rechter worden gehoord wanneer hij zich 
op eigen ongeoorloofde bedoelingen beroept’ en ‘De vordering van degene die 
niet in staat is zijn vordering geldend te maken, verjaart niet’.

de, dat Eternit niet onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld en 
daarom niet schadevergoedingplichtig kan zijn jegens de eisers.
In zijn verweer heeft Verbist benadrukt dat Eternit de vigerende 
wet- en regelgeving inzake asbest steeds strikt heeft toegepast; en 
er zelfs op is vooruit gelopen, rekening houdend met de evolutie 
van kennis in de wetenschap en de verbetering van technische 
mogelijkheden. “Nooit werd er lastens Eternit door de arbeids-
inspectie enig proces-verbaal opgesteld van reglementering van 
de A.R.A.B.-reglementering.”11 “Eternit is de laatste decennia 
zeer vooruitstrevend geweest op allerlei milieugebieden. In 1997 
werd Eternit als eerste bedrijf in de bouwsector bekroond met 
het ISO 14001 milieucertificaat.”
Ten aanzien van de verjaringskwestie hanteert Eternit een ge-
middelde latentietijd van 45 jaar voor mesothelioom, in tegen-
stelling tot de meer gangbare visie die uitgaat van circa 30-35 
jaar.

5. De verjaringskwestie
 
Het Belgische wettelijke verjaringsrecht (cf. art. 2262 bis, § 1 
Belgisch BW) is redelijk vergelijkbaar met ons art. 3:310 BW: 
verjaring van ‘buitencontractuele aansprakelijkheid’ treedt in 
door verloop van vijf jaar vanaf de dag volgend op die, waarop 
de benadeelde kennis heeft gekregen van de schade (of van de 
verzwaring ervan) en van de identiteit van de daarvoor verant-
woordelijke persoon. De absolute verjaring treedt in door ver-
loop van twintig jaar vanaf de dag volgend op die, waarop het 
feit waardoor de schade is veroorzaakt, zich heeft voorgedaan. 
Opnieuw moet men daarbij niet vergeten dat de Belgische juris-
prudentie inzake verjaringsrecht in relatie tot asbestziekten niet 
zo uitgekristalliseerd is als bij ons, zodat dit punt zich ervoor 
leende om in de onderhavige procedure in de volle breedte te 
worden uitgevochten. Vanwege de immuniteit van de werkgever 
en de ruimhartigheid van het Asbestfonds speelt asbestverjaring 
in België niet de belangrijke rol die het in Nederland12 heeft – 
maar in deze rechtszaak dus eens wél.
 
Eternit voerde aan dat een gangbare, letterlijke uitleg van de 
verjaringsbepaling zou betekenen dat de vordering tot schade-
vergoeding is verjaard. Uit het medisch deskundigenrapport van 
prof. De Vuijst zou kunnen worden afgeleid dat de ziekte van 
Françoise Jonckheere-Vannoorbeeck haar oorsprong vond vóór 
de jaren zeventig, derhalve meer dan dertig jaar voor de datum 
van de dagvaarding. De rechtbank werd er fijntjes aan herinnerd 
dat het Belgische recht geen mogelijkheid zou kennen om de 

11 A.R.A.B.-wetgeving betreft het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescher-
ming.

12 Vgl. HR 28 april 2000, NJ 2000, 430 (Van Hese/De Schelde), HR 27 mei 2005, NJ 
2006, 114, LJN AS8455 (X/Elisabeth Ziekenhuis) en HR 2 december 2011, LJN 
BR5216 (Nefalit/X) en HR 3 december 2010, LJN BN6241.
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gezamenlijk of een gebruikelijk veiligheidsbeleid van Belgische 
asbestproducenten op geen enkele wijze het bewijs dat de zorg-
plicht van Eternit jegens Françoise Jonckheere-Vannoorbeeck 
zou zijn nageleefd.
 
Hierover besluit de rechtbank: “Ook als Eternit wèl zou gehan-
deld hebben op een wijze die destijds in haar bedrijfstak gebrui-
kelijk was, maar als de gehele bedrijfstak of de meerderheid van 
de ondernemers in deze bedrijfstak op een wijze tewerk ging die 
ook naar de normen en de kennis van die tijd onvoorzichtig of 
zelfs als bijzonder onvoorzichtig zou gehandeld hebben, dan zou 
dit conform gedrag van Eternit niet volstaan om haar aanspra-
kelijkheid op te heffen. De handelswijze van Eternit dient nog 
steeds op haar eigen mérites beoordeeld te worden, weze het in 
het licht van de normen en de kennis van die tijd, en weze het 
dat haar gedrag kan getoetst worden aan dat van de in dezelfde 
condities geplaatste vakman die wèl voorzichtig zou gehandeld 
hebben.”

7. De kenplicht: wie moest wanneer wat weten 
over asbest?
 
Namens eisers is gewezen op het feit dat de relatie tussen asbest 
en kanker al vanaf de jaren dertig bekend was. Aan de rechtbank 
is een uitgebreide en gedetailleerde beschrijving verstrekt van de 
ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis over asbestgere-
lateerde gezondheidsgevaren sindsdien, zowel ten aanzien van 
asbestbesmetting in de beroepssfeer als in thuis- en milieube-
smetting. Op een – althans voor Nederlandse maatstaven – uit-
zonderlijk doortimmerde wijze wordt het bewijs geleverd van de 
internationaal beschikbare wetenschappelijke kennis over het 
causaal verband tussen asbest en mesothelioom over een periode 
van vele decennia.
Zo wordt de Franse arts Dhers genoemd, die in een artikel in La 
Médecine du Travail in 1930 schrijft dat Amerikaanse en Cana-
dese verzekeraars sinds 1910 geen levensverzekeringen meer af-
sluiten met arbeiders van de asbestindustrie.16 De Encyclopedia 
Brittanica van 1952 wordt aangevoerd, waarin onder het tref-
woord ‘cancer’ wordt vermeld dat kankers van de luchtwegen 
voorkomen bij arbeiders die blootgesteld zijn aan de inademing 
van asbeststof. Ook de Encyclopedia Americana, waarin het 
kankerverwekkend karakter van asbest wordt genoemd in de ru-
briek ‘Industriële Hygiëne’ van de editie van 1957. Dé interna-
tionale asbestdeskundige, Barry Castleman, passeert de revue, 
die in zijn standaardwerk Asbestos, legal and medical Aspects niet 

In 1969 vormde Eternit België met de Amerikaanse asbestfirma Johns Manville 
en Turner & Newall het samenwerkingsverband TEAM, dat nieuwe asbestonder-
nemingen oprichtte in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Zuid-Europa.

16 V. Dhers, Amiante et asbestose pulmonaire, in: La Médecine du Travail, 1930, p. 
147.

Pierre Jonckheere, hetzij via lokale milieubesmetting, in beide 
gevallen terug te voeren naar het eigen productieproces – en de 
ziekte van Françoise Jonckheere-Vannoorbeeck. Maar wat wél is 
betwist, is de aanwezigheid van een fout zijdens Eternit. Eternit 
heeft in deze procedure gesteld dat het noodzakelijke element 
van een fout ontbrak, omdat:
 
–  het verband tussen mesothelioom en asbest pas eind zeventi-

ger jaren werd ontdekt, terwijl Françoise Jonckheere-Van-
noorbeeck al daarvòòr zou zijn besmet;

–  alle nodige veiligheidsmaatregelen werden genomen die 
voortvloeiden uit de toentertijd beschikbare wetenschappe-
lijke kennis;

– de wettelijke normen altijd waren gerespecteerd.
 
Het eerste argument suggereert dat Eternit geen verweer voert 
over haar kennis inzake het causaal verband van asbest en meso-
thelioom van ná de jaren zeventig, zodat de focus op wat zij 
(niet) wist, op de daarop voorafgaande periode komt te liggen.
Op de voornoemde drie elementen van de fout zijn eisers wer-
kelijk, zoals dat heet, ‘van leer getrokken’, zoals hierna zal wor-
den toegelicht. Op uitvoerige wijze hebben zij aangetoond dat al 
in de jaren vijftig en zestig – zeker ten tijde van het eerste decen-
nium van asbestbesmetting van Françoise Jonckheere-Vannoor-
beeck – de kankerverwekkende eigenschappen van asbest uit-
voerig gedocumenteerd waren, dat Eternit daar perfect van op 
de hoogte was en zelfs ‘tegenstrategieën’ had ontwikkeld om 
deze gezondheidsgevaren in het maatschappelijk en politiek de-
bat te ontkennen of te bagatelliseren.
 
Nederlandse juristen zal het argument van Eternit, dat deze in 
de jaren zestig en zeventig niet anders had gehandeld dan gang-
baar was bij andere asbestbedrijven, onmiddellijk doen denken 
aan Janssen/Nefabas en het Cijsouw II-arrest.14 Namens eisers is 
aangevoerd dat dit verweer een dooddoener was: de Belgische 
asbestsector was (ook al) in die periode sterk internationaal ver-
weven (zowel organisatorisch als door middel van aandelenuit-
wisseling) en georganiseerd in lobby’s, die gedragsrichtlijnen 
uitvaardigden voor de leden van de industrie. Juist bij uitstek 
Eternit, als meest prominente asbestproducent in België en Eu-
ropa, had daar sterke invloed op, zodat het geen toeval mag he-
ten dat andere ondernemingen in de asbestsector een veilig-
heidsbeleid hanteerden dat overeenkomsten vertoonde met dat 
van Eternit.15 Vanuit die achtergrond, menen de eisers, is een 

14 HR 6 april 1990, NJ 1990, 573, LJN AB9376 (Janssen/Nefabas) en HR 2 oktober 
1998, NJ 1999, 683,  LJN ZC2721 (Cijsouw/De Schelde II).

15 Samen met Eternit Zwitserland controleerde Eternit België ondernemingen van 
Eternit in alle werelddelen, bijvoorbeeld Eternit Nederland (100%), Eternit U.K. 
(100%) en Eternit Frankrijk (99%). In 1929 vormden Eternit Zwitserland en Eter-
nit België een kartel genaamd SAIAC (Sociétés Associées d’Industries Amiante 
Ciment), waartoe ook prompt de Engelse asbestgigant Turner & Newall toetrad. 
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Beide ijkpunten liggen echter vòòr 1969, het jaar dat dr. Stump-
hius zijn proefschrift Asbest in een bedrijfsbevolking publiceerde. 
Dit jaar geldt in Nederland algemeen als het ijkmoment dat 
werkgevers en producenten van de relatie tussen asbest en ge-
zondheidsrisico’s konden en behoorden te weten. De stortvloed 
aan nog ouder bronmateriaal welke eisers hebben verstrekt, doet 
echter afvragen of een nog eerder ijkmoment niet redelijk zou 
zijn.
 
Bijzondere aandacht wordt door de eisers besteed aan het ver-
weer van Eternit dat deze steeds haar productieproces zou heb-
ben aangepast aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten over 
asbest. In de loop van de rechtbankprocedure wordt uitvoerig 
gedocumenteerd bewezen hoe de Belgische ‘afdeling’ van het 
mondiale Eternit-bedrijf een sleutelrol vervulde in het juridi-
sche beleid van de internationale asbestindustrie; en hoe de as-
bestindustrie systematisch en beleidsmatig veel druk uitoefende 
om ervoor te zorgen dat nadelige publicaties niet zouden wor-
den gepubliceerd of dat ongunstige conclusies van wetenschap-
pelijke onderzoeken naar asbest zouden worden gewijzigd. Haar 
dominante positie op de wereldmarkt maakte het voor Eternit 
bij uitstek mogelijk om zich te informeren over alle medisch-
wetenschappelijke ontwikkelingen, met name van de onderzoe-
kingen over de invloed van asbest op de gezondheid.
 
De overeenkomsten met de tactieken van de tabaksindustrie, 
namelijk om publiekelijk te stellen dat het brandwerende asbest 
van levensreddend belang kon zijn, dat er “wetenschappelijk 
twijfel” bestond over vermeende gezondheidsrisico’s waar dat 
geenszins het geval was, te stellen dat er “meer onderzoek” nodig 
was, bestaande onderzoeken op zeer onverantwoordelijke wijze 
af te wimpelen, te minimaliseren of regelrecht te ontkennen, 
zijn frappant.
 
De eisers hebben ook aangetoond hoe gedaagde Eternit partici-
peerde in een breed scala van asbestlobby’s, ‘informatiecomité’s’, 
nationale adviesraden, etc., een en ander zowel op landelijk als 
internationaal niveau. Op consistente wijze werden daarbij de 
‘beweerdelijke’ gezondheidsrisico’s van asbest glashard ontkend, 
gemarginaliseerd of belachelijk gemaakt. Zo werd bedacht dat 
niet ‘witte’ asbest (chrysotiel), maar andere vormen van asbest 
mogelijk schadelijk konden zijn; waarmee 95% van het asbest-
gebruik van gezondheidsrisico’s werd vrijgepleit; of dat onge-
wenste ‘vervuiling’ van chroom in de asbest tijdens het produc-
tieproces tot kanker kon leiden, maar asbest zelf een mooie, 
natuurlijke stof was die geen kwaad kon. Jarenlange onderzoe-
ken werden naar dergelijke stellingen verricht – vaak gefinan-
cierd door de asbestindustrie, die daarmee ook de beslissende 
stem had ten aanzien van publicaties van de betreffende onder-
zoeken.

minder dan 373 verwijzingen naar wetenschappelijke publica-
ties over de kankerverwekkende eigenschappen van asbest ver-
meldt, waarvan 327 gepubliceerd zijn vóór 1964.17 En zo verder 
... Tegen de tijd – vele pagina’s verder – dat eisers aankomen bij 
het bekende asbestcongres in New York van 1964, voorgezeten 
door dr. Selikoff, die dan al vele publicaties over asbestkankers 
heeft geschreven, komt het verweer van Eternit toch wat weinig 
geloofwaardig over dat de directie van deze internationaal ope-
rerende asbestgigant niets van dit alles zou hebben geweten ...
 
In de context van de kenplicht houdt de rechtbank strikt de 
hand aan het beginsel van redelijke voorzienbaarheid:18 “Daar-
mee wordt bedoeld dat geenszins vereist is dat de schadeverwek-
ker de uiteindelijk berokkende schade had kunnen voorzien; het 
is daarentegen voldoende dat hij het ontstaan van enige schade 
kon voorzien, zonder dat hij het bestaan en de omvang van de 
daadwerkelijk veroorzaakte schade diende te voorzien [...].” Het 
ijkpunt van de kenplicht wordt geplaatst op 1965: “Gegeven het 
feit dat al sinds 1965 het verband tussen paraprofessionele 
blootstelling aan asbest en mesothelioomexcessen, had Eternit 
alle voorzorgsmaatregelen dienen te treffen die gevaar voor fa-
milieleden van haar werknemers konden vermijden – te denken 
valt aan (al dan niet opeenvolgende) douche-sassen, het ter be-
schikking stellen van beschermende werkkledij, verhinderen van 
direct contact van de werknemers met asbest en verhinderen van 
uitstoot buiten de fabriek.”
 
Enigszins verwarrend lijkt de rechtbank nog een tweede ijkpunt 
van de kenplicht te hanteren, met verwijzing naar de uitgebreide 
behandeling van de ontwikkeling van het wetenschappelijk dis-
cours over asbest: “[D]at in 1967 in kringen van wetenschap het 
besef was doorgedrongen (a) dat asbestblootstelling de ziekte 
mesothelioom kan veroorzaken, (b) dat dit gevaar bestond voor 
degenen die beroepsmatig met asbest in aanraking kwamen in 
asbestmijnen en asbestfabrieken maar ook voor zogenoemde 
thuisbesmetting (‘domestic exposure’) en voorts (c) dat er seri-
euze aanwijzingen bestonden voor de verdenking dat asbest ern-
stige gezondheidsrisico’s inhield voor grotere groepen, die slechts 
zijdelings en op een meer incidentele basis aan asbest werden 
blootgesteld.” Nadrukkelijk overweegt de rechtbank dat Eternit 
“als onderdeel van een belangrijke internationale groep en ver-
weven met andere Eternitbedrijven, deze wetenschappelijke ge-
gevens niet zou gekend hebben.” Als voorbeeld verwijst de 
rechtbank naar de erkende aanwezigheid van vertegenwoordi-
gers van Eternit op de Eerste Internationale Asbestconferentie in 
New York in 1964.

17 B. Castleman, Asbestos, Medical and Legal Aspects, Aspen Publishers, 1995 (vierde 
druk), New York, p. 137 e.v.

18 Vgl. E. De Kezel, ‘Schadevergoeding bij asbestschade’, in: NJW 2008, p. 292. Vgl. 
HR 25 juni 1993, NJ 1993, 686, LJN AC1907 (Cijsouw/De Schelde I).
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Uit de overgelegde bewijsstukken blijkt dat eind jaren zeventig, 
begin jaren tachtig topmensen van de gedaagde deelnamen aan 
zgn. ‘Tour d’Horizon meetings’, waarin op internationaal ni-
veau werd besproken hoe beperkende wetgeving kon worden 
tegengegaan of tenminste zo lang mogelijk kon worden tegenge-
houden. Ook de vorming van de publieke opinie over ‘veilig 
gebruik’ van asbest werd hier ontwikkeld. De eisers laten ook 
zien hoe en waarom de overstap naar asbestvervangende materi-
alen door Eternit is geschied: niet vanwege enig dwingend of 
dringend ervaren belang voor de volksgezondheid en de gezond-
heid van haar consumenten, maar als industriële strategie om 
het hoofd te bieden aan onontkoombare anti-asbestwetgeving. 
Ook in Nederland kwam dit beleid tot uiting: bijvoorbeeld in 
1972 door een brief van dr. Lepoutre, bedrijfsarts van gedaagde, 
waarin hij de Nederlandse Arbeidsinspectie informeerde dat er 
een veilige grenswaarde voor asbestblootstelling bestond – in 
flagrante strijd met de toen reeds bekende waarheid.19 In 1975 
schrijven de Nederlandse Fabrikanten van Asbestcementwaren 
aan de overheid dat de gevaren van inademing van asbeststof 
“louter op vermoedens berusten” – alsof dr. Stumphius zijn in 
1969 gepubliceerde onderzoek uit zijn duim had gezogen.20 De 
rechtbank noemt de poging van Lepoutre “een poging tot des-
informatie van de Nederlandse overheid”.
 
Een vergelijkbare houding wordt eind jaren zeventig ook inge-
nomen ten aanzien van de consumenten van gedaagde en de 
vraag, of en zo ja in welke mate zij geïnformeerd moeten worden 
door etiketten of andere middelen over de gezondheidsgevaren 
van asbest. Etikettering werd als uit den boze beschouwd; en de 
vermelding daarop van kankerrisico’s al helemaal: dit stond na-
tuurlijk haaks op het vaste stramien dat asbest een natuurlijke 
grondstof is, die veilig kan worden gebruikt. Ook in Nederland 
heeft Eternit een vergelijkbaar beleid gevoerd jegens asbestafne-
mers en consumenten.21

De rechtbank: “Op grond van deze voorbeelden wordt bewezen 
geacht dat ook Eternit België op foutieve wijze een eigen aan-
deel had in pogingen om het gevaar van asbest te minimaliseren 
of zelfs te verdoezelen, en om wetgevende initiatieven ter be-
scherming van de volksgezondheid te bestrijden, zelfs al was op 
het ogenblik waarop zij deze activiteiten ontwikkelde, al met 
zekerheid geweten dat blootstelling aan asbest een ernstig risico 
op het ontstaan van ziektes als asbestose, longkanker en meso-
thelioom inhield.”
 
Wat brengt Eternit als gedaagde partij in tegen deze harde aan-

19 R.F. Ruers en N. Schouten, Het asbestdrama. Eternit en de gevolgen van honderd 
jaar asbestcement, Wetenschappelijk Bureau SP, Rotterdam 2005, p. 34-35.

20 Asbest. De dubbele lijdensweg, Wetenschappelijk bureau SP, Rotterdam 1995, p. 
10.

21 Laatstelijk: Rb. Rotterdam 6 oktober 2010, LJN BO4042.

val, met name ten aanzien van de kenplicht? Bijzonder weinig. 
Het weinige verweer wordt door de rechtbank als volgt samen-
gevat: “Tenslotte doet Eternit nog een zwakke poging om aan te 
tonen dat het bedrijf zelf niet besefte welke gevaren haar asbest-
productie teweegbracht: Zowel haar vroegere afgevaardigd be-
stuurder, de Heer Etienne Vander Rest, als de vroegere bedrijfs-
arts van Eternit zijn eveneens aan mesothelioom overleden. Ook 
deze feitelijke gegevens zouden er op wijzen dat Eternit inder-
daad vòòr 1970 geen kennis droeg van de risico’s met betrekking 
tot mesothelioom verbonden aan lage asbestblootstelling. lm-
mers, indien deze kennis aanwezig zou zijn geweest vòòr 1970, 
dan zouden de afgevaardigd bestuurder en a fortiori de bedrijfs-
arts zich daarvan wel bewust zijn geweest en toen de nodige 
maatregelen hebben getroffen om ook hun eigen gezondheid 
niet in gevaar te brengen.” De rechtbank acht dit argument 
‘zonder meer cynisch te noemen’.

8. Wettelijke normen
 
Eisers maakten korte metten met de argumenten dat Eternit 
steeds de wettelijke normen heeft gerespecteerd, actief veilig-
heidsmiddelen zou hebben geïnstalleerd en mesothelioom pas 
in 1982 in België als beroepsziekte werd erkend. Zij wezen er in 
de procedure op dat, gelet op de professionaliteit van Eternit als 
asbestindustrie en de aan haar gekoppelde internationale lob-
byindustrie, Eternit veel beter geplaatst was dan de Belgische 
overheid om het gezondheidsgevaar van asbest in te schatten. 
Dat de overheid laks was geweest in asbestwetgeving (ten dele 
onder invloed van Eternit), doet in die zin niets af aan de zorg-
plicht van Eternit jegens haar werknemers, hun families en de 
omwonenden van de fabriek.
Met name het verweer inzake het veiligheidsbeleid van Eternit 
wordt opvallend schamper door de rechtbank afgedaan. Deze 
overweegt dat Eternit op dit vlak weinig concreets heeft aange-
voerd en daarbij “eigenlijk alleen maar” de kostprijs van een en 
ander heeft vermeld – en dat nog zonder enige vorm van externe 
certificering. “De genoemde veiligheidsmaatregelen waren ma-
nifest onvoldoende.” Want: “Zelfs indien vòòr 1970 niet onder-
kend werd dat een asbestcementfabriek ook een risico voor me-
sothelioom kon inhouden voor derden buiten de fabriek, zoals 
Eternit voorhoudt, en zelfs al was aanvankelijk niet onderkend 
dat een asbestcementfabriek evenzeer gevaar kon opleveren als 
andere asbest-industrieën, dan nog geldt dat de nodige maatre-
gelen ook na 1970 niet genomen zijn, zoals kan afgeleid worden 
uit het lobbywerk dat hoger in ogenschouw genomen werd.”
“Ook al bestond over de exacte relatie tussen de verschillende 
typen en toepassingen van asbest en de verschillende gezond-
heidsrisico’s nog veel onduidelijkheid, zoals Eternit beweert, dan 
had Eternit gelet op hetgeen daarover zelfs vòòr 1970 wèl be-
kend was, als asbestverwerkend bedrijf maatregelen dienen te 
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cynisme waarmee Eternit uit winstbejag de wetenschap opzijge-
schoven heeft dat zij werkte met een potentieel dodelijk product 
en desondanks niet enkel haar werknemers maar tevens de om-
geving en de omwonenden blootstelde aan het gevaar van dit 
product, en meer nog, alles in het werk stelde om deze schade-
verwekkende activiteit te kunnen voortzetten zonder al te veel 
veiligheidsmaatregelen te moeten treffen. Er weze opgemerkt 
dat deze overweging niet ingegeven is door de wil Eternit daar-
voor te bestraffen: het Belgisch aansprakelijkheidsrecht kent 
geen stelsel van ‘punitive damage’ of ‘bestraffende schadevergoe-
ding’ zoals dat wel bestaat in het Angelsaksische recht, maar 
deze houding van Eternit heeft wèl geleid tot bijkomend leed 
voor Mevrouw Van Noorbeeck en haar nabestaanden en dit leed 
komt in concreto voor vergoeding in aanmerking.”
Tenslotte wordt rekening gehouden met de omstandigheid dat 
Mevrouw Van Noorbeeck oorspronkelijk vijf kinderen had en 
dat elk van hen waarvan twee ondertussen zelf overleden en op-
gevolgd werden door hun eigen kinderen – recht had op een 
substantiële vergoeding voor het verlies van hun moeder en het 
leed dat haar aangedaan werd.
“In gegeven omstandigheden lijkt een forfaitaire schadevergoe-
ding van (5x50.000,- euro =) 250.000,- euro moreel en materi-
eel gemengd, gerechtvaardigd.” Aldus wordt de schadevergoe-
ding met onmiddellijke uitvoerbaarheid vastgesteld.
 
Ter vergelijking: hoewel deze som niet veel lijkt ten opzichte van 
‘Amerikaanse toestanden’ (waar anderhalf miljoen dollar onge-
veer het minimum is) of zelfs in vergelijking met rechtszaken in 
Italië of Frankrijk, is het relatief veel voor Nederlandse begrippen. 
In Nederland bepaalt het Instituut voor Asbestslachtoffers (IAS) 
in Den Haag in grote mate wat de geldende maatstaf is voor 
smartengeld van mesothelioomslachtoffers, met steeds toene-
mende referentiewaarde in de rechtbanken: zo’n € 60.000,-.22 In 
de praktijk worden andere schadeposten door het IAS veelal ge-
negeerd. Voor vele Nederlandse asbestslachtoffers is het smarten-
geld daardoor de enige vergoeding die zij kunnen verwachten.
Wel geeft de Belgische rechtbank expliciet aan dat Eternit 
€ 7.000,- dient te vergoeden aan de erven voor de gemaakte 
kosten van rechtsbijstand. Dit komt voor als een schijntje ten 
opzichte van de werkelijke kosten, wanneer men bedenkt dat 
een team van advocaten hier elf jaar hard aan heeft gewerkt. 

10. Hoger beroep 
 
Inmiddels heeft Eternit aangeven in hoger beroep te gaan; wel-
licht om de precedentwaarde van deze uitspraak zo veel moge-

22  Vgl. W.H. van Boom, ‘Een uiting van maatschappelijke betrokkenheid’, in: AV&S 
2005/2, nr. 11, p. 60-67 en Y.R.K. Waterman en M. Peeters, ‘The Dutch Institute for 
Asbestos Victims’, in: International Journal for Occupational and Environmental 
Health (IJOEH) 2004, 10:166-176.

treffen om te voorkomen dat derden slachtoffer konden worden 
van het feit dat voor een meer precieze vaststelling van de aard 
en omvang van die risico’s nog nader onderzoek nodig was. Om 
diezelfde reden is ook de kritiek die Eternit meent te moeten 
uitoefenen op diverse hoger aangehaalde medisch-wetenschap-
pelijke artikelen, volkomen naast de kwestie: zelfs zo deze arti-
kelen voor verbetering of zelfs tegenspraak vatbaar zouden zijn 
of zouden geweest zijn, dan nog waren zij voldoende alarmerend 
om een normaal voorzichtig asbestproducent, ook al was hij en-
kel aktief [sic] in de sector van het asbestcement en niet in deze 
van andere asbesttoepassingen, aan te zetten tot het nemen van 
zeer drastische veiligheidsmaatregelen.”

9. Het vonnis: ongelooflijk cynisme en  
winstbejag
 
Het vonnis, dat in een samengevatte versie in dit nummer van 
TGMA is opgenomen, bedraagt liefst 48 pagina’s.
Het verjaringsverweer wordt afgewezen: gelet op de laatste 
blootstelling in 1991 is van verjaring nog geen sprake.
De onrechtmatige daad wordt aanvaard: “De fout van Eternit, 
die aanleiding gaf tot de ziekte en het overlijden van Mevrouw 
Van Noorbeeck, is ruimschoots bewezen.” Over het causaal ver-
band tussen de blootstelling en de ziekte is nauwelijks getwist.
 
Dan komt het aan op de vaststelling van de hoogte van de scha-
devergoeding. De rechtbank ziet asbestverontreiniging als een 
internationaal probleem en vindt daarin aanleiding en recht-
vaardiging om rekening te houden met vergoedingen die in an-
dere landen van de Europese Unie toegekend worden, zelfs al 
kennen deze landen andere rechtsregels.
De ernst van de onrechtmatige daad krijgt hierbij bijzondere 
aandacht. “Terecht stellen eisers dat Eternit met grove nalatig-
heid en volle kennis van zaken Mevrouw Vannoorbeeck en de 
andere leden van haar gezin heeft blootgesteld aan een uiterst 
toxische want kankerverwekkende substantie. Art. 23 van de 
Grondwet waarborgt het recht een waardig bestaan te leiden. 
Daaronder wordt ondermeer begrepen: het recht op bescher-
ming van de gezondheid en het recht op een gezond leefmilieu. 
Die grondrechten werden niet alleen geschonden door verweer-
ster tijdens de periode gedurende dewelke oorspronkelijk eiseres 
ziek was maar gedurende de hele periode tijdens welke oorspron-
kelijke eiseres in de schaduw van de Eternit fabriek leefde, te 
weten zowat 35 jaar. Ook artikel 8 EVRM dat letterlijk bepaalt 
dat eenieder recht heeft op eerbiediging van zijn privéleven, zijn 
gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, wordt volgens het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg ge-
acht het leefmilieu van de burger te beschermen. Men aanvaardt 
dat dit artikel onrechtstreekse horizontale werking heeft. 
ln dit verband dient verwezen te worden naar het ongelooflijk 
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lijk te beperken. In Kapelle-op-den-Bos en omstreken ontbreekt 
het bepaald niet aan potentiële claimanten: de regio kent een 
aanzienlijk hogere vertegenwoordiging van mesothelioomslacht-
offers dan het landelijk gemiddelde.

11. Turijn
 
Interessant is dat Eternit ook een zeer internationaal georiën-
teerde rechtszaak heeft lopen in Turijn, waar de openbare aan-
klager de twee belangrijkste bestuurders van Eternit strafrechte-
lijk aansprakelijk heeft gesteld voor het asbestleed van de 
inwoners van diverse Italiaanse stadjes, waarin asbestfabrieken 
van Eternit zijn gevestigd. Meer dan duizend slachtoffers heb-
ben zich hierbij als civiele partij gevoegd, evenals de stadjes zelf, 
de zorgverzekeraars, enige provincies (vanwege de milieuscha-
de), etc. De gevorderde schade loopt in de miljarden euro’s. Nog 
meer dan in de onderhavige Brusselse zaak, is de onderlinge sa-
menwerking tussen internationale asbestslachtofferverenigin-
gen, asbestdeskundigen en asbestadvocaten opmerkelijk te noe-
men: een tegenwicht voor de Goliath in de asbestindustrie, die 
zich door een team van 24 advocaten laat vertegenwoordigen. 
(Althans, zoveel telde ik bij mijn laatste bezoek aan dit langlo-
pende proces, dat medio februari 2012 zal zijn afgerond.)

12. Goor
 
Opmerkelijk is hoeveel overeenkomsten er zijn tussen de situatie 
van Kapelle-op-den-Bos en het Twentse plaatsje Goor (inmid-
dels omgedoopt tot Hof van Twente), waar een Eternit fabriek 
sinds 1937 is gevestigd.23 In Goor is sprake van een lokaal ver-
hoogde kans op mesothelioom – statistisch gezien treffend is dat 
de verhoogde kans voor vrouwen het viervoud van de ‘gewone’ 
kans bedraagt, wat duidt op aanzienlijke thuisbesmetting en mi-
lieuverontreiniging.24 Bekend is hoe de wegen rondom Goor 
ernstig vervuild zijn met asbestafval, dat in de jaren zestig, ze-
ventig en mogelijk ook nog later door de eigen werknemers en 
de lokale boeren gratis van de fabriek mocht worden afgehaald 
als klusmateriaal en om boerenerven en -wegen mee te verhar-
den.
 

23 Vgl. Y.R.K. Waterman, ‘Environmental Asbestos Exposure in The Netherlands’, in: 
Mealey’s International Asbestos Liability Reporter, 2006 vol. 4, issue 7, p. 22-25; zie 
ook V. Mulder, Twente Asbestvrij. Eis tot een volledige inventarisatie en sanering 
van bodemasbest in Twente, MilieuAlarmteam SP, Rotterdam, 2002, p. 8-9.

24 G. van der Laan, ‘Mesothelioom rond Goor en ver daarbuiten: het asbestdrama 
ontvouwt’, in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 3 november 2007, 
151(44), p. 2422-2425. H.E.J. Sinninghe Damsté, S. Siesling en A. Burdorf, ‘Milieu-
blootstelling aan asbest in de regio Goor vastgesteld als oorzaak van maligne 
pleuramesothelioom bij vrouwen’ in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, nr. 
44, 3 november 2007. Zie ook A. Burdorf, M. Dahhan, P.H.J.J. Swuste, ‘Pleu-
ramesothelioom bij vrouwen in verband gebracht met milieublootstelling aan 
asbest’ in: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2004, 148:1727-31.

Uit de jurisprudentie inzake asbestslachtoffers rondom Goor 
blijkt echter weinig van concrete en adequate inspanningen van 
het Eternit-bestuur in dezelfde periode om de arbeidsomstan-
digheden te verbeteren, de afnemers van asbestproducten te 
waarschuwen voor de gezondheidsrisico’s van asbest, etc.25 Hier 
is sprake van een volstrekt onnodige tragedie die vele levens en 
gezinnen ontwricht. Van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ is ook 
weinig te merken: het is met name de Nederlandse overheid die 
de kosten draagt van sanering van de asbestwegen, waarmee nog 
vele jaren en zeer hoge kosten gemoeid zullen zijn.

13. Slotgedachten
 
Wat is de betekenis van Jonckheere/N.V. Eternit België voor Ne-
derland?
Mogelijk kan, aan de hand van het uitvoerige verslag over de 
ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis over asbest en 
mesothelioom, het Nederlandse ijkpunt van 1969 enige jaren 
teruggebracht worden. Dat zou soelaas bieden voor asbestslacht-
offers die met lege handen worden weggestuurd ‘omdat de 
werkgever voor 1969 (Stumphius) niet van asbestrisico’s wist 
noch behoefde te weten’.
De uitvoerigheid van deze procedure zal een nuttig precedent 
vormen voor andere Belgische asbestslachtoffers die willen (en 
mogen) procederen, wellicht ook in het buitenland. Zeker is 
hier een bijzonder, triest en beschamend stukje geschiedenis 
voor het voetlicht gebracht, zowel voor Nederland als voor Bel-
gië.
Moeten de (voormalige) bestuurders van het Nederlandse Eter-
nit vrezen voor een strafrechtelijke vervolging in Nederland, 
gelet op wat in deze Belgische procedure allemaal aan het licht is 
gekomen – en in Turijn wellicht nog zal komen? Voor de beant-
woording van deze vraag is met name van belang de mate van 
kennis die zij in de loop van het bestaan van de onderneming 
hadden of in hun hoedanigheid behoorden te hebben over de 
dodelijke asbestrisico’s waaraan zij het Nederlandse personeel, 
de omwonenden en het milieu blootstelden. In dat kader kan de 
vergaande, al decennialange internationale samenwerking ten 
aanzien van wetenschappelijke kennis en beleid binnen de as-
bestindustrie nog wel eens een bewijsrechtelijk tweesnijdend 
zwaard blijken te zijn.

25 Vgl. Hof Arnhem 20 december 2011, LJN BV0374 (X/Eternit), Rb. Rotterdam 6 
oktober 2010, LJN BO4042, etc.


