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VOORWOORD

Velen ben ik veel dank verschuldigd bij de afronding van dit proefschrift .

In de eerste plaats mijn promotoren en leden van de leescommissie, voor de bege-
leiding naar wat uiteindelijk een proefschrift  over de asbestkwestie en de ontwik-
kelingen in het private en sociale schadevergoedingsrecht is geworden.

Professor Hubert Bocken dank ik voor de bevlogenheid waarmee hij mij het aan-
sprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht heeft  laten ontdekken. Hij wees er 
mij ooit – geheel terecht – op dat ik in veel te veel onderwerpen interesse heb. 
Desondanks liet hij mij met veel vertrouwen mijn gang gaan, wat heeft  geleid tot 
een brede scholing in de ‘civilologie’.1

Professor Ivo Giesen is mijn Utrechtse promotor, maar tegelijk ook zoveel meer 
dan dat. Ik heb het voorrecht om al een aantal jaar met hem te kunnen samenwer-
ken. Zijn deskundigheid, zijn maatschappelijke betrokkenheid, heldere visie, 
 creativiteit en, waar nodig, directe aanpak en rechtlijnigheid maken het samen 
onderzoek verrichten een tocht die ik telkens weer graag onderneem. En dit zelfs 
ondanks het verschil in snelheid tussen ons beiden – hij is degene die consequent 
een week van tevoren zijn bijdrage aanlevert…

Professor Marc Kruithof, mijn Gentse promotor, dank ik voor zijn analytische 
ondersteuning. Zijn nuchtere kijk op de rechtswetenschap werkte stimulerend.

Professor Koen Raes leerde mij elk juridisch standpunt (ook) te analyseren vanuit 
een politiek, sociaal, economisch en ethisch perspectief. Zijn grote liefde voor het 
maatschappelijk debat kan mij tot op vandaag begeesteren.

De Universiteiten Gent en Utrecht lieten mij toe om mijn proefschrift , zij het 
onder de Utrechtse zon, aan elk van beide universiteiten te verdedigen: ik dank 

1 Hier kan volstaan worden met een defi nitie van de ‘aanvoerders’ ervan: “In onze benadering is 
de civilologie de verzameling van wetenschappen die in onderlinge samenhang onze kennis ver-
groot van de gedragsassumpties waar het privaatrecht zich van bedient, de eff ecten die het pri-
vaatrecht heeft  op het gedrag van individuen en organisaties en van de betekenis die deze 
assumpties en eff ecten hebben voor privaatrechtelijke beleidsvorming, regelstelling en -toepas-
sing.” (W.H. van Boom, I. Giesen en A.J. Verheij, Gedrag en Privaatrecht, BjU 2008, p. 20); zie 
ook T. Hartlief, “Het nieuwe privaatrecht”, NJB 2012, p. 1.



Voorwoord

vi Intersentia

hen voor wat ik zie als een bevestiging van mijn ‘gemengde’ academische identi-
teit.

Dank gaat ook uit naar diegenen die mij omringen. Collega’s op de universiteit en 
op kantoor ben ik dankbaar voor het plezier en de inspiratie die ze mij telkens 
opnieuw bieden in goede en soms ook in minder goede tijden. Het leidt geen twij-
fel dat de creatieve en stimulerende, maar ook (ont)spannende omgeving waarin 
ik ben terechtgekomen, mee bepalend is geweest voor de ontwikkeling van mijn 
onderzoek. Mijn ‘paranimfen’, Dr. Ilse Van den Driessche en Dr. Chantal Mahé, 
zetten er mij de afgelopen jaren meermaals toe aan om mijn werkzaamheden te 
temporiseren en te reduceren. Inderdaad, ‘less’ is vaak ‘more’.

Geluk wordt ook wel omschreven als “the beauty of human intercourse and the 
enjoyment of beautiful things”.2 Familie en vrienden dank ik voor de goede zorgen 
waarmee ze mij dagelijks omringen. Zij zijn voor mij dat geluk. Een bijzonder 
woord van dank gaat daarbij uit naar mijn oma, mijn ouders en mijn broers. Zon-
der hen zou ik niet zijn wie ik geworden ben. Bovendien slagen zij er als geen 
ander in om mijn praktische tekortkomingen te compenseren.

Save the best for last. Jakob, Martha en Helena, mijn kinderen, dank ik nog het 
meest van iedereen. Zij vinden hun liefde voor hun mamma, ook als die veel 
werkt, de normaalste zaak van de wereld.

Aan hen draag ik dit boek op.

Utrecht/Gent 13 maart 2013

2 G.E. Moore, Principia Ethica (1903).
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Intersentia 1

HOOFDSTUK 1
INLEIDING

“Ook in de wetenschap zijn nieuwe inzichten producten van verwondering”
(R. Kopland)

1.1. AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK

1. Het thema ‘Asbest, gezondheid en veiligheid. Een rechtsvergelijkend over-
zicht van de ontwikkelingen in het schadevergoedingsrecht naar aanleiding van 
de asbestkwestie’ is als onderwerp voor een proefschrift onderzoek gekozen omdat 
asbest als gezondheidsrisico voor een grote dynamiek heeft  gezorgd, zowel in het 
private als in het sociale schadevergoedingsrecht.

Bijzonder aan asbest is dat het al decennialang een ‘oud’ sociaal risico uit-
maakt in de arbeidssfeer. Asbest is als grondstof wereldwijd massaal ingezet in de 
industrie in de loop van de twintigste eeuw. Asbest is thans (nog) alom aanwezig 
in de maatschappij en vormt daarom tegelijk ook een ‘nieuw’ sociaal risico. 
Nieuwe sociale risico’s zijn, in de visie van de Duitse socioloog Ulrich Beck, waar 
in dit onderzoek bij aangesloten wordt, de onbedoelde neveneff ecten van de 
industrialisatie en van de welvaartstoename in de samenleving.3 Juridisch-tech-
nisch zijn nieuwe risico’s die risico’s die, mede door de stijgende aandacht voor 
gezondheidsschade de afgelopen decennia, tot een onvoorziene en vooral moeilijk 
controleerbare hoeveelheid schade hebben geleid.

Gezondheidsschade als gevolg van nieuwe risico’s is geen theoretisch of inci-
denteel fenomeen meer, maar doet zich in de praktijk regelmatig voor. Te denken 
valt bijvoorbeeld aan de uitbraak van legionellose tijdens de Westfriese Flora in 
Bovenkarspel in 1999, de vaststelling van het Organisch Psycho Syndroom of 
OPS (de schildersziekte) bij werknemers in de bouwindustrie, de opkomst van het 
Electro Magnetic Field radiation Syndroom of EMF (de zogenaamd elektromag-
netische stralingsvelden) waardoor potentieel de kans op het ontstaan van leuke-
mie bij kleine kinderen zou kunnen verhoogd worden, de mogelijke schade die 
zou kunnen ontstaan door de inzet van nanotechnologie en genetisch gemodifi -
ceerde organismen (ggo’s), de gezondheidsschade door nieuwe vormen van mili-
euvervuiling zoals de problematiek van de Q-koorts in Nederland, enzovoorts.

3 U. Beck, Risk Sociey, towards a new modernity, Londen, Sage, 1992, p. 19-51.
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De fi nanciële mogelijkheden, zowel van overheden als van het bedrijfsleven 
als van hun verzekeraars om met al deze potentieel nieuwe massaschadeclaims 
via het private schadevergoedingsrecht om te gaan zijn, nog meer dan het geval is 
bij de statistisch beter calculeerbare ‘oude’ risico’s, beperkt, onder meer omwille 
van de potentiële massale omvang van de gezondheidsschade uit nieuwe risico’s.

2. Over het stijgende gebruik van asbest en over de kennis van de gevaren van 
asbest voor de gezondheid is in de twintigste eeuw al veel geschreven in de (rechts)
literatuur. Vanaf de jaren zeventig van vorige eeuw groeide de stroom aan (juridi-
sche) publicaties, onderzoeksrapporten en parlementaire vragen gestaag. De 
gezondheidsrisico’s verbonden aan een blootstelling aan asbest kwamen meer en 
meer in de publiciteit en de roep om maatregelen werd luider. De vraag die in deze 
juridische geschrift en dan vaak in eerste instantie wordt beantwoord, is of asbest-
gerelateerde gezondheidsschade had kunnen worden voorkomen indien meer of 
indien zelfs alleen maar tijdig was ingezet op adequate voorzorgsmaatregelen of 
overgeschakeld was op vervangproducten. Het antwoord op deze vraag is dat 
asbestgerelateerde gezondheidsschade inderdaad in veel gevallen had kunnen 
worden voorkomen, maar dat asbestbedrijven, hoewel ze de kennis hadden van 
de asbestgevaren, lange tijd niet actief op zoek zijn gegaan naar vervangproduc-
ten of alternatieven en verregaande beschermingsmaatregelen lange tijd als te 
kostbaar van de hand hebben gewezen. Ook de diverse overheden wordt dan een 
nalatige houding wat betreft  de aanpak van de asbestgezondheidsrisico’s verwe-
ten. Deze onderzoeken leidden doorgaans tot de vaststelling dat overheden en 
industrie een ‘maatschappelijke schuld’ en ‘verantwoordelijkheid’ dragen ten 
aanzien van asbestgedupeerden. Over deze kwestie, met name de vraag hoe het 
asbestreguleringsproces zich (in Nederland) heeft  voltrokken, heeft  Bob Ruers 
recent een proefschrift  geschreven (‘Macht en tegenmacht in de Nederlandse 
asbestregulering’).4

Het juridisch-wetenschappelijk vervolgonderzoek over asbest is dan vooral 
gericht op de vraag hoe een (integrale) vergoeding aan asbestbenadeelden ade-
quaat kan worden vormgegeven in het juridische speelveld. Daarbij wordt veelal 
gefocust op de hordes in het aansprakelijkheidsrecht die de vergoedingsaanspra-
ken van benadeelden kunnen frustreren. Bij wijze van voorbeeld kan in dit 
 verband verwezen worden naar het proefschrift  dat Faro Sobczak recent schreef 
over de causaliteitsproblemen waarmee asbestschadeslachtoff ers geconfronteerd 
kunnen worden en de verschillende ontwikkelingen die het aansprakelijkheids-
recht tot dusver heeft  gekend, in het kader van de beoordeling van het causaal 
verband.5

4 R.F. Ruers, Macht en tegenmacht in de Nederlandse asbestregulering, BjU, 2012, 537 p.
5 F. Sobczak, Liability for asbestos-related injuries, Universitaire Pers Maastricht, Maastricht, 

2013, 295 p.
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3. Een belangrijke voorvraag, die bij mijn weten in de literatuur echter nog niet 
is onderzocht, is de vraag waardoor het asbestvergoedingsvraagstuk op een 
bepaald ogenblik een belangrijk maatschappelijke thema is geworden. Dat is een 
belangrijke vraag omdat asbest als gezondheidsrisico zoals gezegd aanleiding 
heeft  gegeven tot belangrijke ontwikkelingen in het private6 en sociale7 schade-
vergoedingsrecht en op het vlak van de verjaringsregeling, en vele andere nieuwe 
gezondheidsrisico’s, die nochtans ook aanleiding hebben gegeven tot belangrijke 
gezondheidsschade, zoals de OPS-problematiek, (nog) niet.

4. Zoals hierna zal toegelicht worden, hebben de wetgevers in de verschillende 
onderzochte landen initiatieven genomen om ervoor te zorgen dat de slachtoff ers 
van asbestschade via de uitkering van een forfaitaire vergoeding door schade-
fondsen ‘automatisch’ schadeloos worden gesteld voor hun gezondheidsschade. 
De overheid probeert daarbij de hoogste nood van asbestslachtoff ers te lenigen 
en in te spelen op maatschappelijke verwachtingen door geld beschikbaar te stel-
len. Mogelijk speelt daarbij ook een rol dat op die manier schadeclaims richting 
de overheid voorkomen kunnen worden. Via een maatschappelijke tegemoetko-
ming wordt dus door overheden geprobeerd om een katharsis te bereiken ten 
aanzien van het ‘asbestprobleem’ in de samenleving. Het ‘recht’ op een schade-
vergoeding van de asbestbenadeelden wordt daarbij gepercipieerd als de erken-
ning van het leed dat hen is aangedaan door de maatschappij en door de indus-
trie. Dat is zelfs het geval wanneer de schadeveroorzaking niet onrechtmatig 
was, beoordeeld naar de normen die ten tijde van de schadeveroorzaking gol-
den.8 Deze evolutie naar nieuwe vormen van sociale verzekeringen om recht te 
doen aan de concrete situatie van asbestbenadeelden, zorgt echter ook voor 
andere, bredere ontwikkelingen in schadevergoedingsrecht (die ook relevant zijn 
voor andere benadeelden van gezondheidsschade). De vraag in welke mate 
asbestgezondheidsrisico’s thans opgevangen worden door een mix aan private en 
sociale vergoedingsarrangementen zegt dus ook iets over de huidige staat van het 
schadevergoedingsrecht.

6 Met het ‘private’ schadevergoedingsrecht wordt hier het aansprakelijkheidsrecht en de private 
aansprakelijkheids- en persoonsschadeverzekeringen bedoeld.

7 Met het ‘sociale’ schadevergoedingsrecht worden de ‘basale’ sociale verzekeringen (zoals 
onder meer de ziekteverzekeringen) en de bijzondere sociale verzekeringen voor professionele 
risico’s (beroepsziekteverzekeringen en arbeidsongevallenregelingen) en de diverse door de 
overheid ingerichte en gesubsidieerde schadefondsen bedoeld.

8 Cf. de oprichting van diverse asbestschadefondsen die in een vergoeding van asbestgerela-
teerde gezondheidsschade voorzien, los van het bewijs van enige fout.
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1.2. PROBLEEMSTELLING EN DOEL VAN HET 
ONDERZOEK

5. De vraag die in dit onderzoek centraal staat, luidt als volgt:

Tot welke ontwikkelingen heeft  asbest in het aansprakelijkheids- en schadevergoedings-
recht geleid, ten aanzien van de omgang met gezondheid, veiligheid en verantwoorde-
lijkheid, en waardoor zijn deze ontwikkelingen ontstaan?

6. Een en ander leidt tot de volgende vier deelvragen, die in deze dissertatie 
nader worden onderzocht, en die samen een antwoord geven op de centrale 
onderzoeksvraag:
(1) wat is asbestgezondheidsschade en wat is de maatschappelijke relevantie van 

de aanwezigheid van asbest in de samenleving (geweest)?
(2) waardoor is asbest plotseling uitgegroeid tot een belangrijk maatschappelijk 

thema van volksgezondheid?
(3) hoe is de wetgever c.q. de jurisprudentie omgegaan met de regulering en 

handhaving van asbestgezondheidsrisico’s en tot welke ontwikkelingen 
heeft  dit geleid?

(4) hoe is de wetgever c.q. de jurisprudentie omgegaan met asbestgezondheids-
schade en tot welke ontwikkelingen heeft  dit geleid?

7. Door deze vragen te beantwoorden beoogt dit onderzoek niet om zwartepie-
ten toe te schuiven, maar wil het, aan de hand van het voorbeeld van de asbest-
kwestie, een beter begrip bewerkstelligen van de wijze waarop met oude en nieuwe 
gezondheidsrisico’s in de onderzochte landen werd en wordt omgegaan, en daar-
uit leren voor de omgang van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht 
met nieuwe gezondheidsrisico’s.

1.3. OPBOUW VAN HET PROEFSCHRIFT

8. Het onderzoek valt op hoofdlijnen uiteen in vier delen en diverse hoofdstuk-
ken, waarin telkens een antwoord wordt geformuleerd op één van de vier deelvra-
gen.

9. Het eerste deel heeft  betrekking op de vraag wat asbestgezondheidsschade is, 
welke inzichten in de asbestgezondheidsrisico’s wanneer zijn gegroeid in de 
onderzochte landen en wat de maatschappelijke relevantie van de aanwezigheid 
van asbest in de samenleving is (geweest).

Na de inleiding wordt in hoofdstuk twee een antwoord geformuleerd op vol-
gende vragen. Wat is asbest? Wat zijn de nuttige en schadelijke eigenschappen van 
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asbestmineralen? Welke zijn de verschijningsvormen van asbestgerelateerde 
gezondheidsschade?

In dit hoofdstuk wordt ook stilgestaan bij de ontwikkeling van de kennis in de 
wetenschap over asbestgezondheidsrisico’s, omdat, voor de afwikkeling van juri-
dische procedures de vraag op welk ogenblik (redelijkerwijze) mag worden veron-
dersteld dat de schadelijkheid van asbest bekend was, van cruciaal belang is bij de 
aansprakelijkheidsstelling van de betrokken actoren.

Hoofdstuk drie schetst een beeld van de categorieën asbestgedupeerden. Er 
wordt een onderscheid gemaakt tussen de blootstelling aan asbest in de professi-
onele sfeer, in de para-professionele sfeer (secundaire blootstelling) en in de leef-
omgeving. Ook wordt getracht om de epidemiologische en statistische schattin-
gen van het aantal asbestblootstellingen en van het aantal te verwachten 
asbestbenadeelden in kaart te brengen.

In hoofdstuk vier wordt een beeld geschetst van de wijze waarop asbest is 
ingezet als grondstof in de economie en tot welke economische ontwikkelingen 
dit aanleiding heeft  gegeven. Het antwoord op de vraag in welke mate economi-
sche factoren een rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van de asbestproble-
matiek kan bijdragen tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de asbest-
kwestie. Hieruit volgt dan ook een antwoord op de vraag hoe de verhouding 
tussen economische marktwerking en overheidsbeleid in de asbestkwestie zich 
heeft  kunnen ontwikkelen tot een probleem van volksgezondheid in de onder-
zochte landen.

10. In het tweede deel wordt onderzocht of en in welke mate de overheden en de 
rechtspraak zijn omgegaan met de regulering van asbest en van asbestgezond-
heidsrisico’s in het verleden, hoe daar vandaag mee wordt omgegaan en wat de rol 
van de burger daarbij is.

In hoofdstuk vijf worden de wettelijke beschermingsmaatregelen die in Neder-
land, Frankrijk en België zijn uitgevaardigd tegen de blootstelling aan asbest 
vanaf de jaren zeventig vermeld. Daarbij wordt aandacht besteed aan de rol van 
de Europese wetgever en diens tussenkomst die uiteindelijk tot een volledig 
asbestverbod heeft  geleid in de Europese landen. Ook wordt aangeduid hoe de 
asbestkwestie (h)erkend is geworden als een maatschappelijk probleem van volks-
gezondheid in de verschillende landen, wie de kosten draagt van asbestverwijde-
ringsmaatregelen en hoe men thans omgaat met de handhaving van de asbestre-
glementering.

Hoofdstuk zes onderzoekt de vraag welke de verantwoordelijkheden zijn die 
rusten op overheden en bedrijven ten aanzien van de omgang met asbestgezond-
heidsrisico’s vanuit hun internationaalrechtelijke verplichtingen en ten aanzien 
van de omgang met asbestgezondheidsrisico’s in derde landen (nieuwe groeilan-
den).
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11. In het derde deel wordt onderzocht of en in welke mate het positieve recht 
(de jurisprudentie) de regie heeft  gevoerd bij de ontwikkelingen in het sociale en 
private schadevergoedingsrecht naar aanleiding van de asbestkwestie. Daarbij 
wordt onderzocht op welke wijze de verschillende vergoedingssystemen zijn inge-
zet bij de omgang met asbestgezondheidsschade en op welke wijze de asbestver-
goedingsproblematiek in elk van deze systemen structurele fouten heeft  blootge-
legd, bezien vanuit het standpunt van de bescherming en handhaving van de 
belangen van gezondheid en veiligheid9, en tot welke creatieve oplossingen in de 
zin van rechtsontwikkelingen op het vlak van de bescherming van veiligheid en 
gezondheid, dit heeft  geleid.

12. De vraag waardoor asbest is kunnen uitgroeien tot een belangrijk vergoe-
dingsvraagstuk en wat de relevantie van die analyse is voor de omgang door het 
rechtssysteem met andere nieuwe gezondheidsrisico’s komt aan bod in het vierde 
deel.

In hoofdstuk twaalf wordt daartoe eerst de ontwikkeling van sociale verzeke-
ringen voor de opvang van sociale risico’s (waartoe asbest behoorde) in de indus-
triële samenleving bestudeerd.

In hoofdstuk dertien wordt vervolgens onderzocht waardoor asbest in de hui-
dige verzorgingsstaat ‘plots’ is kunnen uitgroeien tot een vergoedingsvraagstuk, 
ondanks de vergoedingsmogelijkheden binnen de bestaande sociale verzekerin-
gen. Aan de hand van een beschrijving van de ‘triggers’ die de asbestkwestie van 
een individueel gezondheidsprobleem in de arbeidssfeer tot een maatschappelijk 
probleem hebben doen uitgroeien, wordt nagegaan hoe ‘oude’ asbestrisico’s in de 
loop van de jaren zeventig van vorige eeuw getransformeerd zijn tot ‘nieuwe’ 
asbestrisico’s, die al snel in vele landen zouden uitgroeien tot een nog moeilijk 
controleerbaar schadeprobleem voor bedrijven en hun aansprakelijkheidsverze-
keraars.

Uiteraard speelde de aanwezigheid van sociale verzekeringen in de postindus-
triële samenleving ook een rol in de totstandkoming van de asbestkwestie als een 
‘maatschappelijk probleem’. In hoofdstuk veertien wordt onderzocht welke rol de 
bestaande beroepsziekteverzekeringen hebben gespeeld bij de groei (of afwezig-
heid van groei) van asbest als maatschappelijk vergoedingsvraagstuk en welke 
nieuwe sociale vergoedingsarrangementen zijn ontstaan, naar aanleiding van de 
asbestkwestie, naast of ter vervanging van de bestaande arrangementen, voor de 
opvang van asbestgezondheidsschade.

13. Hoofdstuk vijft ien bevat tot slot een antwoord op de hoofdvraag en op de 
verschillende deelvragen.

9 Deze criteria stonden immers centraal bij de aanpak van de asbestvergoedingsproblematiek en 
bv. niet preventie.
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1.4. ONDERZOEKSMETHODEN

14. De belangrijkste methode die in het proefschrift onderzoek is gehanteerd, is 
een omvattende desktopanalyse van de bronnen van wetgeving, literatuur en 
rechtspraak die vanuit België (Universiteit Gent), Nederland (Universiteit Utrecht) 
en rechtsvergelijkend (Bibliothèque de l’Institut International pour l’Unifi cation 
du Droit Privé te Rome en Max-Planck-Institut für ausländisches und internatio-
nales Privatrecht te Hamburg) toegankelijk waren. Tot de bronnen die ik heb 
onderzocht, behoorden ook de rapporten van diverse overheidsinstellingen en 
commissies die zich bezighielden met onderzoek naar het beleid met betrekking 
tot asbestgezondheidsrisico’s in de samenleving.10

15. Het onderzoek is opgezet vanuit een rechtsvergelijkend perspectief. Asbest 
is wereldwijd ingezet als een belangrijke grondstof in de industrie. Van alle lan-
den wereldwijd behoorden België, Nederland en Frankrijk tot de wereldtop aan 
asbestconsumerende landen. Ook wat het aantal asbestgezondheidsproblemen 
betreft , die zich thans voordoen, behoren België, Nederland en Frankrijk tot de 
wereldtop.11 Om die reden is de asbestproblematiek in deze landen een belangrijk 
maatschappelijk thema, en is het ook bijzonder nuttig en inspirerend om een blik 
over de grenzen te werpen en na te gaan op welke wijze de wetgever/de rechts-
praktijk in deze verschillende landen verschillende antwoorden heeft  geformu-
leerd op dezelfde vergoedingsvraagstukken. Gekozen is derhalve voor een bestu-
dering van het Belgische, Nederlandse en Franse recht, waarbij het Belgische en 
Nederlandse recht centraal staan. De keuze voor deze drie schadevergoedings-
stelsels is gemaakt, niet alleen omwille van de grote maatschappelijke relevantie 
van de asbestproblematiek in deze landen, maar ook omwille van de relevantie en 
inpasbaarheid van de verschillende oplossingen die in deze verschillende recht-

10 Onder meer J. de Ruiter, Asbestslachtoff ers, advies in opdracht van de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (1997), Rapport Asbestproblematiek Cannerberg, TK 
26900 (1998); P.J. Biesheuvel, J.F. Buurmeijer en P.H.J.J. Swuste, Asbest: van Goor naar Hof van 
Twente (2003); A. Burdorf, S. Siesling en H. Sinninghe Damsté, Regionale spreiding van het 
maligne mesothelioom in Nederland (deelrapport 1) en Invloed van milieublootstelling aan 
asbest in de regio rond Goor op het optreden van het maligne mesothelioom onder vrouwen 
(deelrapport 2) (2005); ReGister, Asbest in Ka artikel Historisch onderzoek Asbestgebruik 
Methode Asbestkansenkaart (2006); Inserm, Eff ets sur la santé des principaux types d’exposition 
à l’Amiante, Rapport Inserm, Expertise collective (1996), C. Got, Rapport sur la gestion politi-
que et administrative du problème de santé publique posé par l’amiante en France (1998), G. 
Deriot en J.P. Godefroy, Rapport d’information fait au nom de la mission commune 
d’information sur le bilan et les consequences de la contamination par l’amiante (2005); R.L. 
Virta (USGS), Asbestos: Geology, Mineralogy, Mining, and Uses (2002) en Worldwide Asbestos 
Supply and Consumption Trends from 1900 through 2003 (2006).

11 R. Lin, K. Takatshi, A. Karjalainen, T. Hoshuyama, D. Wilson, T. Kameda, C. Chan, C. Web, S. 
Furuya, T. Higashi, L. Chien en M. Ohtaki, “Ecological association between asbestos-related 
diseases and historical asbestos consumption: an international analysis” Lancet 2007, p. 844-
849; T.S. Nawrot, G. Van Kersschaever, E. Van Ecyken en B. Nemery, “Belgium: historical 
champion in asbestos consumption”, Th e Lancet 2007, p. 1692.
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stelsels voorkomen voor de andere rechtstelsels. Het Belgische en Franse recht 
steunen op de grondslag van het risque professionnel met een eigen en exclusieve 
bijzondere vergoedingsregeling voor de vergoeding van arbeidsgerelateerde 
gezondheidsschade, die afwijkt van het Nederlandse recht, dat steunt op de 
grondslag van het risque social en dat functioneert naast het Nederlandse private 
aansprakelijkheidsrecht. Toch kan vastgesteld worden dat het schadevergoe-
dingsrecht in de drie landen sterker naar elkaar toe is gegroeid naar aanleiding 
van de asbestkwestie. Zo is ook in Frankrijk bijvoorbeeld een rijke jurisprudentie 
op het vlak van de werkgeversaansprakelijkheid ontstaan naar aanleiding van de 
asbestkwestie en wordt in Nederland momenteel nagedacht over de herinvoering 
van een stelsel van sociale verzekeringen gesteund op de risque professionnel, 
mede naar aanleiding van de asbestkwestie. De verschillende juridische ontwik-
kelingen in de verschillende landen leveren boeiende inzichten op over de vergoe-
ding van schade uit oude en nieuwe sociale risico’s in het algemeen en over de 
vergoeding van asbestgerelateerde gezondheidsschade in het bijzonder. Om die 
reden is het, in de huidige Europese context, waar het schadevergoedingsrecht in 
elk van de Europese landen nog grotendeels ‘landeigen’ is gebleven, bijzonder 
nuttig en inspirerend om een blik over de grenzen te werpen, teneinde na te gaan 
welke antwoorden in de omliggende landen zijn geformuleerd ten aanzien van de 
vergoeding van (asbest-) gezondheidsrisico’s. Occasioneel worden ook oplossin-
gen uit het Engelse en het Amerikaanse recht betrokken, waar relevant voor een 
van deze drie rechtstelsels (bv. omdat ze rechtstreeks tot inspiratie dienden).

16. Omwille van de nauwe verwevenheid van de relatie tussen recht, sociologie 
en epidemiologie werden naast de juridische literatuur ook inzichten uit de socio-
logische en epidemiologische vakliteratuur in het onderzoek betrokken. Een 
selectie van deze bronnen werd gemaakt na een verkennende quick scan en na 
overleg met deskundigen in de betrokken vakgebieden. Hoewel een rechtsweten-
schapper natuurlijk geen sociaal wetenschapper is, is dat nog geen reden om over 
de oorzaken die ten grondslag liggen aan het ontstaan van (politiek en juridisch) 
beleid met betrekking tot een bepaalde problematiek, te zwijgen en het rechtover-
stijgende kader aan antwoorden op een specifi eke rechtsvraag niet in het juridisch 
onderzoek te betrekken. Viaene schreef in dit verband:

“Om vlugger resultaten te bereiken, zouden de juristen hun splendid isolation moeten 
laten varen en aansluiting zoeken bij de research, zoals deze onder meer in de jonge 
veiligheidswetenschap wordt bedreven. Niet alleen in de rechtspraak en literatuur is er 
kennis te vinden omtrent de werkelijkheid, maar ook bij andere wetenschappen.”12

17. Tot slot. Dit onderzoek volgt op de diverse deelonderzoeken die ik de afgelo-
pen jaren heb verricht naar de wijze waarop schadevergoedingsmechanismen in 

12 J. Viaene, Schade aan de mens, Evaluatie van de gezondheidsschade, Antwerpen, Kluwer, 1976.
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verschillende landen zijn ingezet bij de zoektocht naar een passende compensatie 
voor (asbestgerelateerde) gezondheidsschade.13

Met het oog op de omvang van het onderzoek werd in dit onderzoek niet 
gestreefd naar volledigheid, maar naar het schetsen van hoofdlijnen. Het is mij 
immers te doen om de ontwikkeling van het sociale en private schadevergoe-
dingsrecht onder invloed van de asbestkwestie, en niet om de specifi eke nuances 
van elke regel of instrument.

1.5. LEESWIJZER

18. Het lezerspubliek dat bij het onderzoek voor ogen werd gehouden, bestaat 
uit wetenschappers, beleidsmakers, medisch deskundigen en praktijkjuristen in 
brede zin. De afzonderlijke delen zijn zodanig van opzet dat ze ook afzonderlijk 
kunnen worden gelezen. Elk deel is opgesplitst in meerdere hoofdstukken die een 
logische samenhang vertonen. Elk hoofdstuk begint met een korte introductie en 
sluit af met een beknopte bespreking waaruit de samenhang met de omringende 
hoofdstukken blijkt.

13 Zie mijn eerdere publicaties in dit verband: “Enkele problemen inzake de vergoeding van 
schade als gevolg van een blootstelling aan asbest”, TMR 2000, p. 343-348; “Vereniging oprich-
ting asbestslachtoff ers”, Juristenkrant 2000; “Slachtoff ers van beroepsziekteregeling en hun 
vergoedingsproblemen. Analyse van de beroepsziekteregeling in Nederland, België en 
Frankrijk”, L&S 2001, p. 19 e.v.; “La réparation du dommage corporel suite à une exposition à 
l’amiante”, RGAR 2001, deel 1: nr. 13.426, deel 2: nr. 13.440; “Problematiek van verborgen let-
selschade en verjaring: refl ectie over een speciale vergoedingsregeling n.a.v. zgn. ‘asbestscha-
devorderingen’”, TPR 2004, p. 107-143; “De erkenning en vergoeding van schade veroorzaakt 
door asbestziekten in België: het Schadeloosstellingfonds voor Asbestslachtoff ers” in X, 
Nieuwe wettelijke regelingen voor vergoeding van gezondheidsschade. De Wet van 15 mei 2007 
betreff ende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorgen, Kluwer, 2007, p. 39-76, 
“Asbestfonds ‘immuniseert’ toenmalige asbestwerkgevers”, Juristenkrant 2007, afl . 159, 8; 
“Schadevergoeding bij asbestschade”, NJW 2008, p. 282-299; “Blootstelling aan asbest. Civiele 
vorderingsmogelijkheden van milieuslachtoff ers”, TMR 2008, afl . 5, 584-602; “Een oplossing 
voor de asbestproblematiek via schadevergoedingsfondsen? Het nieuw opgerichte Fonds voor 
Asbestslachtoff ers in België”, TvP 2008; “Eerste asbestvonnis: moeilijke verjaringshorde gepas-
seerd”, Juristenkrant 2011, afl . 239, 3; “De relevantie van het asbestvonnis in Turijn”, 
Juristenkrant 2012, afl . 245, 11; “Asbest, verjaring en zorgplicht in het aansprakelijkheidsrecht” 
in K. Deketelaere (ed.), Jaarboek milieurecht 2011, Leuven, die Keure, 2012, p. 131-149.





DEEL 1
ASBEST ALS MAATSCHAPPELIJK 

GEZONDHEIDSRISICO

In het eerste deel wordt, naast een begripsomschrijving van asbest en een bespre-
king van het belang van asbest in de industrie en in de samenleving in het verle-
den en in het heden, een overzicht geschetst van de belangrijkste gezondheids-
gevolgen verbonden aan een asbestblootstelling en van de inzichten die hierover 
in het verleden zijn gegroeid in de onderzochte landen.





Intersentia 13

HOOFDSTUK 2
HET ONTSTAAN VAN INZICHTEN 

IN ASBESTGERELATEERDE 
GEZONDHEIDSSCHADE

“It was perfect! Just perfect! Th e only problem was that it was killing people”14

2.1. INLEIDING

19. In dit hoofdstuk worden eerst de duurzame, isolerende en brandwerende 
eigenschappen van asbest belicht (paragraaf 2.2). Vervolgens worden de gezond-
heidsrisico’s, verbonden aan een asbestblootstelling besproken (paragraaf 2.3) en 
wordt onderzocht (paragraaf 2.4) welke inzichten hierover gegroeid zijn in de 
wetenschap in de onderzochte landen.

20. Onder ‘asbestgerelateerde gezondheidsrisico’s’ wordt hier begrepen de scha-
delijke gevolgen van een rechtstreekse of onrechtstreekse blootstelling aan asbest 
voor de gezondheid. De gevaren van een blootstelling aan asbest en de mogelijk-
heden om een blootstelling aan asbest te beperken en te controleren zijn de afge-
lopen decennia interactief in kaart gebracht via empirisch wetenschappelijk 
onderzoek door epidemiologen, toxicologen, medici en arbeidsveiligheids-
deskundigen.

De epidemiologie is de tak van de medische wetenschap die alle factoren die de 
aanwezigheid of afwezigheid van ziekten en aandoeningen in een bepaalde popu-
latie bepalen, onderzoekt. Epidemiologisch onderzoek ziet op de vaststelling van 
gezondheidsrisico’s: op de vraag hoeveel (en welke) mensen een bepaalde ziekte of 
aandoening hebben, welke factoren invloed hebben (gehad) op dat aantal, en 
welke gevolgen deze ziekte/aandoening heeft  op de bredere samenleving en op de 
economie van een land.

Toxicologisch onderzoek ziet op de biologische werking van stoff en en andere 
materialen.15 Via toxicologisch onderzoek wordt onderzocht welke intrinsieke 

14 Quote uit een column van het Amerikaanse Automagazine Car Talk (december 1996), zie 
www.cartalk.com/content/columns/Archive/1996/December/16.html.

15 Zie hierover R. Lauwerys, Toxicologie Industrielle et Intoxications Professionnelles, Elsevier, 
2007.



Deel 1. Asbest als maatschappelijk gezondheidsrisico

14 Intersentia

schadeverwekkende eigenschappen aanwezig zijn in bepaalde stoff en en materia-
len. In het geval van asbestvezels bijvoorbeeld is onderzocht wat de invloed is van 
de chemische en fysische eigenschappen van asbestvezels.

De (curatieve) geneeskunde ziet op de vaststelling van en het herstel/de gene-
zing van medische aandoeningen.

De leer van de arbeidsveiligheid ziet op de integratie van een veiligheids- en 
gezondheidsbeleid in het arbeidsproces en in de arbeidsomgeving. De veiligheids-
kunde en de arbeidshygiëne concentreren zich daarbij op de bron van blootstelling 
(het aan te pakken gevaar). Zij zien op de mogelijkheden om de blootstelling (in dit 
geval aan asbest) te elimineren door de vervanging door minder gevaarlijke stoff en 
of via de reductie van de blootstelling door bijvoorbeeld de introductie van natte 
werkmethoden door ventilatietechnieken, of via persoonlijke beschermingsmid-
delen voor werknemers.16 De arbeidshygiëne ziet daarbij specifi ek op het herken-
nen (het opsporen, identifi ceren en inventariseren), het evalueren en het beheersen 
van voor de gezondheid belastende factoren in de werkomgeving, bijvoorbeeld, wat 
betreft  de blootstelling aan asbest in het verleden, door het ontwikkelen van asbest-
vervangende materialen, via de introductie van natte werkmethoden, van gerichte 
ventilatie, of van persoonlijke beschermingsmiddelen voor asbestwerknemers.

2.2. NUTTIGE EN SCHADELIJKE EIGENSCHAPPEN 
VAN ASBESTMINERALEN17

21. ‘Asbest’ is een verzamelnaam (commerciële term) voor verschillende soorten 
wereldwijd voorkomende natuurlijke silicaatmineralen met een vezelachtige struc-
tuur. De term ‘asbest’ is afgeleid uit het Griekse ‘asbestos’ en betekent ‘onbrandbaar, 
onvergankelijk’. Asbestmineralen zijn mineralen die opgebouwd zijn uit fi jne, 
microscopisch kleine vezels die zich wereldwijd in de ondergrond bevinden.18 De 
commercieel gebruikte asbestmineralen behoren tot twee verschillende hoofdgroe-

16 Zie bv. de recente studies van E. Tielemans, T. Schneider, H. Goede, M. Tischer, N. Warren, H. 
Kromhout, M. van Tongeren, J. van Hemmen, J.W. Cherrie, “Conceptual model for assessment 
of inhalation exposure: defi ning modifying factors”, Ann. Occup. Hyg. 2008, p. 577-586; W. 
Fransman, J. Schinkel, T. Meijster, J. van Hemmen, E. Tielemans, H. Goede, “Development 
and evaluation of an exposure control effi  cacy library (ECEL)”, Ann. Occup. Hyg. 2008, p. 567-
575; L. Preller, H.F. Balder, R. Tielemans, P.A. van den Brandt, R.A. Goldbohm, “Occupational 
lung cancer risk among men in the Netherlands”, Occup. Environ. Med. 2008, p. 249-254.

17 Zie hierover (onder meer) P. Swuste, A. Burdof en J. Klaver, Asbest. Het inzicht in de schadelijke 
gevolgen in de periode 1930-1969 in Nederland, Delft se Universitaire Pers, Delft , 1988; M. De 
Ridder, “Blootstelling aan asbest op de arbeidsplaats …en de gevolgen”, Arbeidsblad 2006, 
p. 22-27; I.J. Selikoff  en D.H. Lee, Asbestos and Disease, New York, Academic Press, 1978; B. 
Castleman, Asbestos, Medical and legal Aspects, New York, Law & Business, Inc, 1986, 692 p.; 
P.W.J. Bartrip, “History of asbestos related disease”, Postgrad Med J 2004, p. 72-76.

18 N.W. Hendry, “Th e geology, occurrences, and major uses of asbestos”, Ann. NY Acad. Sci. 1965, 
p. 12-22; R. Gaze, “Th e physical and molecular structure of asbestos” Ann. NY Acad. Sci. 1965, 
p. 23-30; J. S. Harington, “Chemical studies of asbestos”, Ann. NY Acad. Sci. 1965, p. 31-47, C. 
Berkley, J. Churg, I. J. Selikoff  en W. E. Smith, “Th e detection and localization of mineral fi bers 
in tissue”, Ann. NY Acad. Sci. 1965, p. 48-63.
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pen van silicaatmineralen: enerzijds de serpentijnen (spiraalvormige mineralen, 
waaronder chrysotiel (wit asbest)), anderzijds de amfi bolen (rechte mineralen, 
waaronder crocidoliet (blauw asbest: dit is de meest gevaarlijke asbestsoort), amo-
siet (bruin asbest), anthophylliet en tremoliet (of groen asbest) (zie afb eeldingen 
hierna19 met vermelding van de kleinste vezeldiameters).20 

Amfi bolen

Anthophylliet

Kleinste vezeldiameter: 0,10 µm

Amosiet

Kleinste vezeldiameter: 0,07 µm

Crocidoliet

Kleinste vezeldiameter: 0,05 µm

Tremoliet

Kleinste vezeldiameter: 0,15 µm

Serpentijnen

Chrysotiel

Kleinste vezeldiameter: 0,10 µm

19 Bron: Asbestnet (www.asbestnet.nl). Asbestnet is een website met informatie over asbestrisi-
co’s en asbestverwijdering, opgericht door het ingenieursbureau Oesterbaai (een Nederlands 
asbest- en saneringsadviesbureau).

20 Deze gegevens zijn ontleend aan het TNO-rapport Asbest en minerale vezels (TNO 2008), zie 
www.tno.nl/content.cfm?context=themA&content=markt_productenlaag1=896enlaag2=186
enlaag3=156enitem_id=362enTaal=1.
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22. Van alle asbestsoorten wordt thans nog enkel chrysotiel gebruikt en ver-
werkt in de industrie.21 Chrysotiel werd in het verleden vooral gebruikt in de 
asbestcementindustrie: 85% van de chrysotielproductie wereldwijd is bestemd 
voor de vervaardiging van asbestcementproducten.22 Daarnaast werd tot eind 
van de jaren zeventig van vorige eeuw ook blauw asbest (amfi bool) gebruikt. 
Blauwe asbestvezels werden hoofdzakelijk gebruikt in toepassingen waar ze een 
‘versterkende functie’ dienden te vervullen, bijvoorbeeld onder de vorm van accu-
bakken, elektriciteitskasten, schakelaars en dergelijke meer. Blauw asbest werd 
verder ook gebruikt in gips van buisisolatie en als spuitasbest23 voor de dragende 
delen van constructies in gebouwen.

23. Waarom heeft  asbest zich kunnen ontwikkelen tot een stof die aanwezig is 
in alle hoeken en gaten van de samenleving? Asbest en asbestproducten waren in 
het verleden zeer in trek omdat ze over een aantal nuttige eigenschappen beschik-
ken. De belangrijkste eigenschappen van asbestvezels die kunnen worden benut 
in industriële en commerciële toepassingen zijn hun thermische, elektrische en 
geluidsisolerende eigenschappen, hun onverbrandbaarheid, hun gebrek aan 
absorptiecapaciteit, hun gebrek aan slijtage, hun frictie-eigenschappen (aange-
wend in frictiematerialen) en hun chemische inertie (behalve in zuren). Deze 
eigenschappen hebben geleid tot een drieduizendtal verschillende producten en 
toepassingen in vele takken van de industrie wereldwijd. Dat is onder meer het 
geval geweest in de bouw (zoals materialen voor vinylvloerbedekking, luchtko-
kers, ventilatiekokers), in de asbestcementindustrie, voor leidingnetten, isolatie-
bedrijven, brandwerende materialen, enzovoorts. Daarnaast zijn vele asbesthou-
dende materialen ontwikkeld voor de agrarische sector en voor de scheepsbouw 
(in schepen werd de ‘asbestmatras’, een asbestdoek gevuld met losse asbest, als 
isolatiemateriaal gebruikt). Asbest werd aangewend voor rem- en frictiemateria-
len voor voertuigen en voor vele producten voor huishoudelijk gebruik (bloem-
bakken, strijkijzers en strijkplanken) enzovoort. Asbestvezels zijn ook op grote 
schaal gebruikt voor de fabricage van papier en vilt. Asbesttextiel werd onder 

21 B. Castleman, “‘Controlled use’ of asbestos”, Int. J. Occup. Environ. Health 2003, p. 294-298.
22 R.L. Virta, Asbestos: Geology, Mineralogy, Mining, and Uses”, Report for the U.S. Geological 

Survey, 2002, Open-File Report 02-149, zie http://pubs.usgs.gov/of/2002/of02-149.
23 Begin van de jaren dertig van vorige eeuw werd in het Verenigd Koninkrijk de techniek van het 

‘spuitasbest’ (verspuiten van asbest) ontwikkeld. Het verspuiten van asbest als isolatietechniek 
houdt in dat asbestcement in een molen wordt vermengd met water, tot er een vlokkerige sub-
stantie ontstaat. Dit mengsel wordt met luchtdruk via een straalpijp tegen het (te isoleren) 
oppervlak gespoten. Het asbest in een dergelijk mengsel bestaat voor het grootste gedeelte uit 
afvalvezels van chrysotiel, amosiet en crocidoliet. Spuitasbest is een van de gevaarlijkste toe-
passingen van asbest. De korte afvalvezels die gebruikt worden voor spuitasbest zijn veel beter 
inhaleerbaar dan de modale langere vezels. Bij spuitasbest is er ook sprake van een slechte 
binding van de asbestvezels, omdat bij spuitasbest het asbest is opgenomen in een verdunde 
cementoplossing. Spuitasbest zou tot in de jaren zeventig worden aangewend als isolatiemate-
riaal op onder meer scheepswanden, in leidingen en in openbare gebouwen.



Hoofdstuk 2. Het ontstaan van inzichten in asbestgerelateerde gezondheidsschade

Intersentia 17

meer aangewend voor de productie van (onbrandbare) garen, draad, stof, touw en 
als elektrische isolatie in rem- en koppelingsproducten.

24. Asbest is echter een in schaapskleren gehulde wolf gebleken. In de loop der 
jaren is het besef gegroeid dat asbest zeer schadelijk kan zijn voor de gezondheid. 
De gevaren van een professionele blootstelling aan asbest en de mogelijkheden 
om een dergelijke blootstelling te beperken en controleren, zijn de afgelopen 
decennia eerst gestaag, en vanaf eind van de jaren zeventig veelvuldig, in kaart 
gebracht door pneumologen, arbeidshygiënisten en veiligheidsdeskundigen, 
zoals in dit hoofdstuk verder wordt uiteengezet.

25. Het inademen van asbestvezels gedurende een bepaalde periode kan ern-
stige gezondheidsschade induceren of bevorderen. Nadat asbestvezels het lichaam 
langs het ademhalingssysteem of via de huid zijn binnengedrongen, kunnen ze 
zich verplaatsen naar het borstvlies en het buikvlies en het lichaamsweefsel 
beschadigen.24 Na inademing van de asbestvezels kan door mechanische irritatie 
van de cellen een letsel ontstaan. Inademing van asbestvezels kan bijvoorbeeld 
plaatsvinden wanneer asbestvezels in de lucht zijn gaan zweven ten gevolge van 
de bewerking of verwijdering van asbest of ten gevolge van het loskomen van 
vezels uit asbesthoudend materiaal. Het risico op aantastingen van het lichaams-
weefsel stijgt evenredig met de ingeademde dosis.

26. De schadelijke werking van asbest hangt samen met de fysische en chemi-
sche structuur van de vezels. Asbestvezels uit de amfi boolgroep zijn in het alge-
meen gevaarlijker dan vezels uit de serpentijngroep. De oorzaak hiervan is hun 
structuur, het feit dat ze gemakkelijker overlangs kunnen splijten, dieper in de 
longen kunnen doordringen en moeilijker afb reekbaar zijn dan serpentijnen. 
Amfi boolachtige vezels blijven langer in het longweefsel, waardoor ze een groter 
risico creëren op beschadiging van de lichaamsweefsels. De kleinste vezels kun-
nen in het lichaamsweefsel worden opgeruimd. De vezels die hiervoor te groot 
zijn, blijven achter en hopen zich op. Het lichaam doet dan pogingen om deze 
vezels in te kapselen, waardoor zogenaamde ‘asbestlichaampjes’ kunnen ont-
staan, die in het longweefsel en in de vliezen ernstige gezondheidsschade kunnen 
veroorzaken.25 Het zijn deze asbestlichaampjes die de wetenschappers op het 
spoor hebben gezet van het verband tussen een blootstelling aan asbest en gezond-
heidsschade. Bij hun onderzoek van de longen van overleden asbestarbeiders 

24 Zie P. Gross en D.C. Braun, Toxic and biomedical eff ects of fi bers: Asbestos, talc, inorganic 
fi bers, man-made vitreous fi bers and organic fi bres, Noyes, New York, 1984, 257 p.

25 R.F. Dodson, M.A. Atkinson en J.L. Levin, “Asbestos fi ber length as related to potential patho-
genicity: A critical review” American Journal of Industrial Medicine 2003, p.  291-297; J.C. 
Wagner, “Epidemiology of diff use mesothelial tumors: evidence of an association from studies 
in South-Africa and the United Kingdom”, Ann. NY Acad. Sci. 1965, p. 575-88.
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stootten anatoom-pathologen op asbestlichaampjes die niet eerder bij andere vor-
men van stofl ongen waren aangetroff en.26

27. De lengte en de diameter van een asbestvezel bepalen of de vezel inhaleer-
baar is of niet, en bepalen in belangrijke mate de kankerverwekkende eigenschap-
pen van de vezel.

Volgens de zogenaamde ‘Stanton Hypothese’, geformuleerd in de jaren zeven-
tig van vorige eeuw, zouden lange asbestvezels gevaarlijker zijn (in de zin van: een 
hogere carcinogene werking hebben) dan korte vezels. Wetenschappelijk bestaat 
sinds de jaren zeventig in ieder geval een consensus over het gegeven dat een vezel 
als schadelijk moet worden beschouwd wanneer zijn lengte groter is dan 5 micro-
meter (μm), zijn diameter kleiner is dan 3 micrometer, en de lengte/diameter-
verhouding minimaal 1 op 3 bedraagt.27

28. Volgens de Stanton Hypothese zouden de biologische eff ecten van de vezels 
afh angen van de dimensie en de duurzaamheid van deze vezels, in plaats van van 
de fysisch-chemische eigenschappen ervan.28 Recent onderzoek heeft  deze bevin-
dingen genuanceerd. In 2003 publiceerden Dodson en andere wetenschappers de 
resultaten van onderzoek waarin aangetoond werd dat ook kleinere asbestvezels 
schadeverwekkend zouden kunnen zijn.29 Een onderzoek uit 2005 door Suzuki 
en andere wetenschappers bevestigde deze onderzoeksbevindingen.30 Conclusie 
van deze onderzoekers was dat ook korte asbestvezels lijken bij te dragen aan het 
ontstaan van mesothelioom. Wel blijft  het onduidelijk hoe lang een asbestvezel in 

26 Uit hun onderzoek zou vervolgens het inzicht in asbestziekten groeien. Asbestlichaampjes 
werden voor het eerst beschreven door de Engelse arts Cooke als ‘curious bodies’. Cooke had 
hun aanwezigheid vastgesteld in het longweefsel van een asbestarbeider. Het centrum van een 
‘asbestlichaampje’ bestaat uit een asbestvezel, die omhuld is door een mantel van ijzerhou-
dende proteïnen. In het longweefsel liggen de asbestlichaampjes geïsoleerd of in groepen en 
dikwijls vermengd met blote asbestvezels. (W. Cooke, “Pulmonary asbestosis”, Br Med J 1928, 
p. 585; zie ook W. Wood, “Pulmonary asbestosis. Radiographic appearance inskiagrams of the 
chest of workers in asbestos”, Tubercle 1929, p. 353-63.).

27 De Wereldgezondheidsorganisatie vaardigde volgende defi nitie uit van (schadelijke) inadem-
bare asbestvezels: asbestvezels met een diameter van minder dan 3 micrometer en een lengte-
diameterratio die groter is dan 1 op 3 (IARC, Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic 
Risk of Chemicals to Man. Asbestos, Vol. 14. IARC, Lyon, France, 1977, zie http://monographs.
iarc.fr/ENG/Monographs/vol14/volume14.pdf). Deze defi nitie wordt ook hernomen in het 
Verdrag betreff ende veiligheid bij het gebruik van asbest van 24 juni 1986, art. 2d en R172.

28 M.F. Stanton, M. Layard, A. Tegeris, E. Miller, M. May, E. Kent, “Carcinogenicity of fi brous 
glass: Pleural response in the rat in relation to fi ber dimension”, JNCI 1977, p. 587-603; R.F. 
Dodson, M.A. Atkinson, J.L. Levin, “Asbestos fi ber length as related to potential pathogeni-
city: A critical review”, American Journal of Industrial Medicine 2003, p. 291-297.

29 R. F. Dodson, M.A.L. Atkinson en J. L. Levin, a.w. 2003, p. 291-297.
30 Onderzoekers bestudeerden longweefsel van 168 mesothelioompatiënten. Dit weefsel bevatte 

voor slechts 2,3% vezels die aan de Stanton hypothese voldeden (langer of gelijk aan 8 μm en 
dunner of gelijk aan 0,25 μm). Ongeveer 90% van de gevonden (chrysotiel)vezels was korter of 
gelijk aan 5 μm (zie Y. Suzuki, S.R. Yuen en R. Ashley, “Short, thin asbestos fi bers contribute to 
the development of human malignant mesothelioma: pathological evidence”, Int J Hyg Environ 
Health. 2005, p. 201 e.v.).
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de longen aanwezig moet zijn om schadelijke eff ecten te kunnen sorteren.31 
Vooraf wordt nog meegegeven dat onder ‘asbestvezel’ wordt gedefi nieerd, iedere 
asbestvezel met een lengte groter dan 5 µm, een diameter kleiner dan 3 µm en een 
lengte/diameterverhouding van minimum 1 op 3.

29. Hoewel de precieze biologische werking van asbestmineralen in het mense-
lijk lichaam pas in de tweede helft  van vorige eeuw duidelijk is geworden, onder 
meer als gevolg van de zeer lange latentietijden (twintig à dertig jaar tot veertig 
jaar) tussen een blootstelling aan asbest en de eerste symptomen van een maligne 
asbestziekte, is sinds begin vorige eeuw wel al duidelijk dat een intensieve bloot-
stelling aan asbest in de professionele sfeer ernstige risico’s op gezondheidsschade 
meebrengt. Asbest stond daarbij als kwade genius lange tijd niet alleen. Ook vele 
andere schadelijke stoff en in de arbeidssfeer bleken immers risicofactoren voor de 
gezondheid van (fabrieks)arbeiders, zij het dat in het jaarrapport van de Arbeids-
inspectie in het Verenigd Koninkrijk in 1906 wel al werd opgemerkt dat “of all the 
dusty trades none surpassed asbestos in injuriousness to the workers”.32

30. De inzichten in de potentieel schadelijke eigenschappen van asbest illus-
treerden al vroeg de noodzaak van een beperking van de blootstelling aan asbest 
(in de arbeidssfeer). Zo schreef Wyers in 1946 in zijn thesis aan de Glasgow Uni-
versity:

“Evidence already accumulated seems to favour a causal connection between asbestosis 
and pulmonary cancer and humanitarian motives may decide the public conscience not 
to wait for scientifi c proof before insisting on more stringent safeguards against dust 
inhalation.”33

31. In de wetenschappelijke literatuur was het verschil tussen chrysotiel en 
amfi bolen, althans wat de kankerverwekkende eigenschappen betreft , wel langere 
tijd voorwerp van debat.34 Met name bestond vele jaren onduidelijkheid over de 
vraag of wit asbest even gevaarlijk is als blauw en bruin asbest.35 In de jaren zestig 
van de vorige eeuw werd aangetoond dat alle asbestsoorten een rol spelen bij het 

31 Y. Suzuki, S.R. Yuen en R. Ashley, a.w. 2005, p. 201 e.v.
32 Chief Inspector of Factories and Workshops, “Annual Report for 1906”, aangehaald door G. 

Tweedale, Magic Mineral to Killer Dust, New York, Oxford University Press 2000, p. 17.
33 H. Wyers, Th at legislative Measures Have Proved Generally Eff ective in the Control of Asbestosis, 

Glasgow University MD Th esis, 1946, p. 89-90, aangehaald door G. Tweedale, a.w. 2000, p. 120.
34 W.J. Nicholson en P.J. Landrigan, “Th e carcinogenicity of chrysotile asbestos” in M. Mehlma, 

A. Upton (eds)., Advances in modern environmental toxicology, Princeton, NJ Princeton 
Scientifi c Publishing Co, 1994. p 407-423; L.T. Stayner, D.A. Dankovic en R.A. Lemen, 
“Occupational exposure to chrysotile asbestos and cancer risk: a review of the amphibole 
hypothesis”, Am. J. Public Health. 1996, p. 179-186; L. Stayner, R. Smith, J. Bailer, S. Gilbert, K. 
Steeland, J. Dement, D. Brown en R. Lemen, “Exposure-response analysis of risk of respiratory 
disease associated with occupational exposure to chrysotile asbestos”, Occup. Environ. Med. 
1997, p. 646-652.

35 J. de Ruiter, Asbestslachtoff ers, VUGA, Den Haag, 1997, p. 71.
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ontstaan van asbestgerelateerde kankers.36 Hoewel blauwe en bruine asbestvezels 
fi jner zijn dan witte asbestvezels en daardoor makkelijker in de longen kunnen 
binnendringen (en dus gevaarlijker zijn dan wit asbest), neemt dit niet weg dat 
ook chrysotielvezels schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Het Internatio-
nal Agency for Research on Cancer (IARC) van de Verenigde Naties heeft  in 1977 
uiteindelijk een consensus bereikt over het gegeven dat ook wit asbest kankerver-
wekkend is.37 De vergelijking van de biologische werking van chrysotiel ten aan-
zien van de andere asbestvezels heeft  uitgewezen dat crocidoliet twee tot vier keer 
meer kans geeft  op de ontwikkeling van mesothelioom dan chrysotiel, maar tege-
lijkertijd werd ook vastgesteld dat crocidoliet eenzelfde potentie zou hebben als 
chrysotiel wat betreft  de kans op de ontwikkeling van longkanker.38

32. Er bestaat eveneens een consensus over het feit dat er geen veilige ‘onder-
grens’ bestaat waaronder een blootstelling aan asbest niet schadelijk zou zijn.39 

36 Experimentele studies op dieren hebben in het verleden meermaals aangetoond dat blootstel-
ling aan alle vormen van asbest kanker kunnen veroorzaken: zie hierover J.C. Wagner, G. 
Berry, J.W. Skidmore en V. Timbrell, “Th e Eff ects of the Inhalation of Asbestos in Rats” Br. J. 
Cancer 1974, p. 252-269. Over de schadelijkheid van alle soorten asbestvezels, zie ook R. Doll 
en J. Peto, “Eff ects on health of exposure to asbestos”, report for the Health and Safety 
Commission, HSE Books 1985, zie: www.hse.gov.uk/asbestos/exposure.pdf; zie meer recent 
ook nog K. Straif, T. Benbrahim-Tallas, R. Baan, Y. e.a., “A review of human carcinogens – part 
C: metals, arsenic, dusts and fi bres”, Lancet Oncol. 2009, p. 453-454.

37 IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man. Asbestos, 
Vol.14. IARC, Lyon, France, 1977; J. Huff , “IARC monographs, industry infl uence, and upgra-
ding, downgrading, and under-grading chemicals: a personal point of view. International 
Agency for Research on Cancer”, Int J Occup Environ Health. 2002, p. 249-270. Dit neemt niet 
weg dat in de literatuur deze vaststelling en de vraag of er een drempel bestaat waaronder de 
blootstelling aan chrysotiel niet schadelijk is, nog altijd betwist is. Over de cancerogeniteit van 
chrysotiel asbest, zie (onder veel meer): R.A. Lemen, “Chrysotile asbestos as a cause of meso-
thelioma: application of the Hill causation model” Int. J. Occup. Environ. Health 2004, p. 233-
239; P.J. Landrigan, W.J. Nicholson, Y. Suzuki, J. Ladou, “Th e hazards of chrysotile asbestos: a 
critical review”, Ind. Health. 1999, p. 271-280; D.W. Berman, K.S. Crumps, “A meta-analysis of 
asbestos-related cancer risk that address fi ber size and mineral type”, Crit Rev Toxicol 2008, 
p.  49-73, L. Tomatis, “Th e IARC monographs program: changing attitudes towards public 
health”, Int J Occup Environ Health 2002, p. 144-152.

38 L.T. Stayner, D.A. Dankovic, R.A. Lemen, “Occupational exposure to chrysotile asbestos and 
cancer risk: a review of the amphibole hypothesis”, Am J Public Health. 1996, p. 179-186.

39 Zie onder meer: Y. Iwatsubo, J.C. Pairon, C. Boutin, O. Ménard, N. Massin, D. Caillaud, E. 
Orlowski, F. Galateau-Salle, J. Bignon en P. Brochard, “Pleural mesothelioma: Dose–response 
relation at low levels of asbestos exposure in a French population-based case-control study”, 
American Journal of Epidemiology 1998, p.  133-142; M. Corn, “Airborne concentrations of 
asbestos in non-occupational environments”, Annals of Occupational Hygiene 1994, p.  495-
502; J. Hansen, N.H. de Klerk, A.W. Musk en S.T. Hobbs, “Environmental exposure to crocido-
lite and mesothelioma”, American Journal of Respiratory Critical Care Medicine 1998, p. 69-75; 
J.H. Lange en K. Th omulka, “Air sampling during asbestos abatement of fl oor tile and mastic”, 
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 2000, p.  497-501; C. Magnani, P. 
Dalmasso, A. Biggeri, C. Ivaldi en D. Mirabelli, “Increased risk of malignant mesothelioma of 
the pleura aft er residential or domestic exposure to asbestos: A case control study in Casale 
Monferrato, Italy”, Environmental Health Perspectives 2001, p. 915-919; C. Magnani, A. Agudo, 
C.A. Gonzalez, A. Andrion, A. Calleja, E. Chellini, P., Dalmasso, A. Escolar, S. Hernandez, C. 
Ivaldi, D. Mirabelli, J. Ramirez, D. Turuguet, M. Usel en B. Terracini, “Multicentric study on 
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Het potentieel gevaar van geringe asbestconcentraties is sinds eind van de jaren 
zestig het voorwerp geweest van vele onderzoeken.40 In 1963 heeft  de anatoom-
patholoog Th omson in de Verenigde Staten een studie gepubliceerd over de inci-
dentie van asbestlichaampjes in de longen van overleden personen die ogen-
schijnlijk niet aan asbest waren blootgesteld. De vaststellingen van Th omson zijn 
bevestigd door gelijkaardig onderzoek in Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, het 
Verenigd Koninkrijk, Canada, Finland, Italië, Ierland en België.41

In België heeft  Lauweryns in 1968 onderzoek gedaan naar de aanwezigheid en 
frequentie van asbestlichaampjes in een population at random via een reeks van 
204 routine-autopsies op overleden lichamen. Uit longuitstrijkjes bleek dat 28% 
van de mannen en 10% van de vrouwen asbestlichaampjes in de longen hadden.42 
De aanwezigheid van asbestlichaampjes bij vrouwen zou verband houden met de 
luchtverontreiniging in de steden. In de jaren zestig zou er sprake geweest zijn 
van een intense asbestblootstelling in het leefmilieu als gevolg van het stijgende 
autoverkeer (asbest werd gebruikt voor de remblokken van voertuigen) en van het 
stijgende gebruik van asbestproducten in de huiselijke sfeer en in gebouwen.43 De 
verhoogde incidentie van asbestlichaampjes in de longen van mannen zou te 
maken hebben gehad met de mogelijke beroepsmatige blootstelling aan asbest, 
bovenop de omgevingsblootstelling.

33. In Nederland werd in samenwerking met de Arbeidsinspectie in 1961 bij de 
scheepswerf ‘De Schelde’, de eerste bedrijfsgeneeskundige dienst in Nederland 
opgericht. Het bedrijf liet zijn bedrijfsarts meteen een onderzoek uitvoeren naar 
het mogelijke verband tussen een asbestblootstelling en het ontstaan van gezond-
heidsschade, hetgeen het groeiende besef van de schadelijkheid van asbest in de 
werkomgeving in die periode illustreert. In 1969 verscheen het proefschrift  van 
deze bedrijfsarts, dr. Stumphius (‘Asbest in een bedrijfsbevolking’44) waarin hij 
verslag deed van zijn onderzoek vanaf 1962. Het proefschrift  van Stumphius is het 
eerste werk in de Nederlandstalige wetenschappelijke literatuur dat op basis van 
empirisch onderzoek onomstotelijk de schadelijke impact van de blootstelling 
van asbest op de bedrijfsbevolking (in dit geval op scheepsbouwwerkers in de 
isolatiebranche) in Nederland heeft  beschreven, en dat daarnaast ook uitweidin-

malignant pleural mesothelioma and non-occupational exposure to asbestos”, British Journal 
of Cancer 2000, p.  104-111; J. Peto, R. Doll, C. Hermon, W. Binns, R. Clayton, T. Goff e, 
“Relationship of mortality to measures of environmental asbestos pollution in an asbestos tex-
tile factory”, Ann Occup Hyg 1985, p.  305-355; G.K. Sluis-Cremer, “Asbestos disease at low 
exposures aft er long residence times”, Annals of New York Academy of Sciences 1991, p. 182-193.

40 Zie onder meer D. Egilman, C. Fehnel en S.R. Bohme, “Exposing the ‘myth’ of ABC, ‘anything 
but chrysotile’: a critique of the Canadian asbestos mining industry and McGill University 
chrysotile studies”, Am.J.Ind Med. 2003, p. 540-557; P.J. Landrigan, W.J. Nicholson, Y. Suzuki 
en J. Ladou, a.w. 1999, p. 271-280.

41 A. Gyselen, “Asbestose en neoplasmata” in L. Billiet, A. Gyselen, D. Lahaye e.a., 1971, p. 64-80.
42 A. Gyselen, a.w. 1971, p. 64-80.
43 A. Gyselen, a.w. 1971, p. 64-80.
44 J. Stumphius, Asbest in een bedrijfsbevolking, Assen, Van Gorcum, 1969.
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gen bevat over de schadelijkheid van asbest voor de volksgezondheid in het alge-
meen. In zijn onderzoek is Stumphius uitvoerig ingegaan op de vraag of de scha-
delijke invloed van asbest een loutere bedrijfskundig probleem is of een meer 
algemeen probleem van volksgezondheid vormt. Aanleiding voor die vraag was 
de vaststelling dat asbestgerelateerde gezondheidsproblemen zich niet alleen 
voordoen in de nabijheid van asbestbedrijven, maar ook in de steden. 

34. Het proefschrift  van Stumphius is goed bekend bij Belgische wetenschap-
pers, zo blijkt uit de Belgisch-Nederlandse bundel Beroepsziekten van het adem-
halingsstelsel (1971), waarin meermaals naar Stumphius’ onderzoek is verwezen, 
onder meer door de Belgische longarts en professor Gyselen, en waarin ook gewe-
zen werd op het gevaar van omgevingsblootstelling.45 Toch zou asbest het 
 daaropvolgende decennium nog grotendeels gepercipieerd worden als een 
beroepsziekte in beide landen.

2.3. VERSCHIJNINGSVORMEN VAN ASBEST-
GERELATEERDE GEZONDHEIDSSCHADE

35. De drie belangrijkste ziekten die kunnen ontstaan als gevolg van een bloot-
stelling aan asbest zijn asbestose, longkanker en mesothelioom.

2.3.1. ASBESTOSE

36. De oudst bekende asbestziekte is asbestose, een typische beroepsziekte die 
veroorzaakt wordt door het inademen van asbest in de professionele sfeer. Deze 
ziekte kan vergeleken worden met silicose, de zogenaamde ‘stofl ong’ van mijn-
werkers.46 Asbestose treedt op na een langdurige blootstelling aan hoge concen-
traties asbest. Asbestose is een typische beroepgerelateerde aandoening die der-
halve in principe niet voorkomt bij ‘milieuslachtoff ers’. Wel kunnen uiteraard ook 
zelfstandigen (dit wil zeggen personen die beroepsmatig actief zijn buiten dienst-
verband) die op een langdurige en intense manier in aanraking zijn gekomen met 
asbestvezels, asbestose ontwikkelen.47

45 A. Gyselen, a.w. 1971, p. 64-80.
46 Vele asbestosepatiënten overlijden echter doordat zich bij hen naast asbestose ook longkanker 

of mesothelioom heeft  ontwikkeld. Door de verbeterde preventieve en curatieve bescher-
mingsmaatregelen die hun intrede deden na de Tweede Wereldoorlog zouden deze patiënten 
lang genoeg gaan leven om ook nog andere asbestgerelateerde ziekten te ontwikkelen.

47 J. Peto, “Dose-response relationships for asbestos-related disease: implications for hygiene 
standards”, Ann. N.Y. Acad. Sci. 1979, p.  195-203; E. Merler, “L’incidenza del mesotelioma 
diminuisce parallelamente alla diminuzione o interruzione dell’esposizione ad amianto: una 
conferma della relazione dose-risposta, non priva di implicazioni preventive”, Epidemiol. Prev. 
2007, p. 46-52; H. Seidman en I. Selikoff , “Decline in death rates among asbestos insulation 
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37. Asbestose is een vorm van longfi brose. Asbestose kan ontstaan na inade-
ming van asbestvezels, omdat de opruiming van asbestvezels gepaard gaat met 
ontstekingsreacties. Deze reacties stimuleren de celgroei, hetgeen op zijn beurt 
weer leidt tot bindweefselvorming in de longen. Door de bindweefselvorming 
ontstaat na zekere tijd een verlies aan elasticiteit van de longen. Ook gaat het zuur-
stofopnemend vermogen van de longen achteruit. Dit leidt op den duur tot kort-
ademigheid, invaliditeit en overlijden. Wetenschappers nemen aan dat chryso-
tielasbest een geringere rol speelt bij de veroorzaking van asbestose dan de meer 
gevaarlijke amfi bolen.48

38. De Nederlandse Gezondheidsraad49 heeft  een protocol50 opgesteld voor het 
vaststellen van asbestose veroorzaakt door blootstelling aan asbest in de profes-
sionele sfeer. De diagnose wordt in verschillende stappen gesteld. De eerste stap is 
het aantonen van bindweefselvorming in de longen.51 De tweede stap is het vast-
stellen van de mate waarin de betrokkene in zijn of haar beroepscarrière is bloot-
gesteld geweest aan asbest en of de ziekte zich als gevolg daarvan heeft  kunnen 
ontwikkelen.52 De laatste stap is het vaststellen van de ernst van de stoornissen in 
de longfunctie, veroorzaakt door de bindweefselvorming.

39. In België en Frankrijk wordt de vaststelling van asbestose, respectievelijk 
longkanker en mesothelioom (zie hierna) in het kader van de door de overheid 
opgezette vergoedingsarrangementen onderzocht door de administratieve dien-
sten binnen het Fonds voor Beroepsziekten, resp. de Caisse des Assurances Mala-
dies professionelles volgens geëigende procedures. Voor de niet-loongerelateerde 
asbestbenadeelden worden dezelfde protocollen gevolgd door het asbestfonds in 

workers 1967-1986 associated with diminution of work exposure to asbestos”, Th e Annals of 
the New York Academy of Sciences 1990, p. 300-317; I. Selikoff , “Th e case of asbestos: dose-res-
ponse and latency”, Th e Annals of the New York Academy of Sciences 1989, p. 4-5; S. Mohr, G. 
Keith en B. Rihn, “Amiante et mésothéliome pleural malin: aspects moléculaires, cellulaires et 
physiopathologiques”, Bulletin du Cancer 2005, p. 959-976.

48 J.C. Wagner, F.D. Pooley, G. Berry e.a., “A pathological and mineralogical study of asbestos-
related deaths in the United Kingdom in 1977”, Ann Occup Hyg 1982, p. 423-431; E. Orlowski, 
J.C. Pairon, J. Ameille, X. Janson, Y. Iwatsubo, G. Dufour, J. Bignon en P. Brochard, “Pleural 
plaques, asbestos exposure, and asbestos bodies in bronchoalveolar lavage fl uid”, American 
Journal of Industrial Medicine 1994, p. 349-358.

49 De Gezondheidsraad is een onafh ankelijk wetenschappelijk adviesorgaan met als taak om de 
regering en het parlement te adviseren over de volksgezondheid en het gezondheids(zorg)
onderzoek.

50 Gezondheidsraad, Protocollen asbestziekten: asbestose, Den Haag, 1999; publicatie nr. 1999/04, 
zie www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/protocollen-asbestziekten-asbestose.

51 De eerste stap is het op morfologische gronden vaststellen van bindweefsel in de longen (dif-
fuse longfi brose), meestal met behulp van technieken uit de röntgendiagnostiek zoals high-
resolution computertomografi sche scan (HRCT).

52 Na het aantonen van de fi brose moet de relatie met asbestblootstelling worden aangetoond op 
grond van een beroepsanamnese van de getroff ene.
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België53 (dat als organisatie is opgericht binnen de structuur van het Fonds voor 
Beroepsziekten) en door het FIVA in Frankrijk (zie over deze asbestfondsen meer 
in hoofdstuk elf).

2.3.2. LONGKANKER

40. Personen die aan asbest zijn blootgesteld, lopen ook een verhoogd risico op 
het ontwikkelen van longkanker (dit is een tumor van het longweefsel). Bij long-
kanker kan het verband met asbest maar zelden met zekerheid worden aange-
toond. Longkanker kan veroorzaakt worden door roken, maar kan ook het gevolg 
zijn van de inademing van asbestvezels. Oorspronkelijk werd gedacht dat enkel 
asbestosepatiënten een verhoogde kans hadden op het ontwikkelen van longkan-
ker, aangezien de patiënten die verschijnselen van longkanker vertoonden, meestal 
ook asbestose hadden ontwikkeld. Th ans neemt men aan dat een blootstelling aan 
asbest, ook zonder de aanwezigheid van asbestose, het risico op de ontwikkeling 
van longkanker verhoogt.54 Net zoals asbestose treedt longkanker in beginsel pas 
op na een langdurige blootstelling aan asbest. In tegenstelling tot wat het geval is 
bij mesothelioom (kanker aan het longvlies of buikvlies) is bij longkanker, afh an-
kelijk van het stadium van de ziekte, genezing wel nog mogelijk.

41. Waar mesothelioom en asbestose vrijwel uitsluitend door ingeademde 
asbestvezels kunnen worden veroorzaakt55, is bij longkanker de vraag of de tumor 
toe te schrijven is aan een asbestblootstelling, veel minder gemakkelijk te beant-
woorden.56 Uit de aard van de tumor valt immers de oorzaak van de blootstelling 
niet meteen af te leiden. Daar komt bij dat er ook sprake kan zijn van een cumu-
latief (synergetisch) eff ect bij cumulatieve blootstelling. De combinatie met roken 
zou het risico op het ontwikkelen van longkanker aanzienlijk verhogen. Zo werd 
in het verleden gesuggereerd dat roken en asbest een elkaar versterkende werking 
hebben bij het ontstaan van longkanker.57 Dit zou dus betekenen dat het risico op 

53 Art. 116, § 2 van de Wet van 27 december 2006 (BS 28 december 2006), eerste lid, preciseert in 
dit verband bv.: “Behoudens indien de aanvrager door een mesothelioom getroff en is, moet het 
bewijs geleverd worden ten aanzien van de blootstellingcriteria aan de risico van asbest zoals 
bepaald door het Fonds voor de Beroepsziekten.” Art. 116, § 2, tweede lid machtigt de koning 
om de specifi eke blootstellingscriteria en/of diagnosecriteria van het Asbestfonds vast te stel-
len. In dat lid wordt eveneens gepreciseerd dat de Koning de verschillende blootstellingscrite-
ria kan vaststellen, volgens het type van blootstelling aan asbest. Zie hierover meer in deel drie.

54 Cf. G. Tweedale en P. Hansen, a.w. 1998, p. 439-457.
55 Ook de natuurlijke grondstof erioniet zou mesothelioom veroorzaken (zie hierover J.C. 

Wagner, J.W. Skidmore, R.J. Hill en D.M. Griffi  ths, “Erionite exposure and mesotheliomas in 
rats”, Br J Cancer 1985, p. 727-730).

56 Gezondheidsraad: Commissie Asbestprotocollen, Protocollen asbestziekten: longkanker, Den 
Haag, Gezondheidsraad 2005, p. 10. Te raadplegen via www.gezondheidsraad.nl.

57 I.J. Selikoff , E.C. Hammond en J. Churg, “Asbestos exposure, smoking, and neoplasia” JAMA 
1968, p. 106-112.
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het ontwikkelen van longkanker bij blootstelling aan sigarettenrook én aan asbest 
groter zou zijn dan uit een optelling van de afzonderlijke relatieve risicofactoren. 
Hammond, Selikoff  en Seidmann stelden in 1979 vast dat een blootstelling aan 
asbest het risico op het ontstaan van longkanker vervijfvoudigt (in vergelijking 
met een niet-blootstelling aan asbest).

42. In China werd er in 2001 nog een onderzoek uitgezet onder 1139 werkne-
mers in de asbestindustrie58 om het verband tussen chrysotielasbest en de ver-
hoogde kans op longkanker te onderzoeken en om het gecombineerde eff ect van 
een blootstelling aan chrysotielasbest en roken in kaart te brengen. Het onder-
zoek bevestigde de verhoogde kans op longkanker na blootstelling aan asbest (41 
gevallen van longkanker waren gedetecteerd) en het interactieve, verhoogde eff ect 
bij een combinatie met roken (cf. onderstaand overzicht).
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43. In dit overzicht wordt de incidentie van het aantal longkankergevallen 
gemeten bij de refertegroep van niet-rokers met lage blootstellingsniveaus aan 
asbest, weergegeven als ‘U’, en vervolgens vergeleken met de incidentie van long-
kanker bij een groep personen die enkel in aanraking zijn gekomen met asbest 
(tweede strook); bij een groep personen die enkel in aanraking zijn gekomen met 
sigarettenrook (derde strook) en tot slot bij een groep personen die met beide stof-

58 E. Yano, X. Wang, M. Wang, H. Qiu and Z. Wang, “Lung cancer mortality from exposure to 
chrysotile asbestos and smoking: a case-control study within a cohort in China”, Occup. 
Environ. Med. 2010, p. 867-871.
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fen in aanraking zijn gekomen (laatste strook). In deze laatste groep is het syner-
getisch eff ect vanuit statistisch oogpunt onmiddellijk duidelijk.59

44. Recent onderzoek van de Nederlandse Gezondheidsraad wees uit dat het 
roken van sigaretten de toename van het risico op longkanker door blootstelling 
aan asbest weliswaar verhoogt, maar in mindere mate dan uit eerder onderzoek is 
gebleken.60 Volgens de Nederlandse Gezondheidsraad is het thans ook nog niet 
mogelijk om concreet rookgedrag te relateren aan een bepaalde risicovergroting.

De Nederlandse Gezondheidsraad heeft  daarom in een rapport van 2005 een 
proportioneel model aanbevolen. Door de invoering van een maat voor de bloot-
stelling aan asbest (het aantal ‘vezeljaren’) en voor roken (het aantal ‘pakjaren’) in 
een rekenmodel te gieten, kan theoretisch bepaald worden in welke mate de 
asbestblootstelling de oorzaak vormt van de longkanker. Dit blijft  evenwel een 
lastige oefening door de vele onzekerheden die blijven bestaan bij het retrospec-
tief schatten van vezeljaren en de rookgewoonten van een longkankerpatiënt. De 
Hoge Raad heeft  bij zijn vaststelling van de proportionele aansprakelijkheid van 
de werkgever in een princiepsarrest van 31 maart 2006 wel al de door de Gezond-
heidsraad voorgestelde methode aangewend bij de berekening van de mate van 
waarschijnlijkheid dat een geval van longkanker veroorzaakt werd door een 
beroepsmatige blootstelling aan asbest.61

Wetenschappelijk is internationaal een eenvoudiger te hanteren protocol ont-
wikkeld: de zogenaamde Helsinki-criteria.62 Volgens deze criteria is er sprake 
van een verdubbeling van het risico op longkanker na 25 vezeljaren aan asbest-
blootstelling, ongeacht de rookgewoonten. Dit principe wordt ook gehanteerd 
door de administratieve instanties binnen de beroepsziekteregelingen in onder 
meer België, Frankrijk en Duitsland. Indien sprake is van een verdubbeling van 
het risico op longkanker (na 20 zogenaamde vezeljaren aan asbestblootstelling) 
ongeacht de rookgewoontes, wordt van een asbestgerelateerde beroepsziekte 
gesproken.

59 Bron: E.Yano, X. Wang, M. Wang, H. Qiu and Z. Wang, a.w. 2010, p. 867-871.
60 Gezondheidsraad: Commissie Asbestprotocollen, Protocollen asbestziekten: longkanker, Den 

Haag, Gezondheidsraad 2005, p. 41.
61 HR 31 maart 2006, RvdW 2006, p. 328 (Nefalit/Karamus). Een fabrieksmedewerker is jaren-

lang blootgesteld geweest aan asbest op de arbeidsplaats, maar rookte in die periode ook (ten 
minste 28 jaar lang al) sigaretten. Hij vorderde een schadevergoeding van de werkgever voor 
de bij hem vastgestelde longkanker, terwijl niet met zekerheid vaststaat of de blootstelling aan 
asbest oorzaak was van de ziekte en in voorkomend geval, voor welk deel de blootstelling aan 
asbest oorzakelijk was. De Hoge Raad kiest voor proportionele aansprakelijkheid, dit wil zeg-
gen voor de verdeling van de schade over Nefalit (voor de blootstelling aan asbest aan de hand 
van art. 7:658 BW) en Karamus (toerekening eigen risico). Zie hierover meer onder hoofdstuk 
8.3 (causaliteit).

62 Zie hierover: A. Tossavainen, “Asbestos, asbestosis and cancer: the Helsinki criteria for diag-
nosis and attribution. Consensus report”, Scand J Work Environ Health, p. 311-316.
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45. Momenteel loopt een internationale studie naar de synergetische eff ecten 
van beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stoff en (asbest, polycyclische aro-
matische koolwaterstoff en of PAK’s, nikkel, kroom en silica). Dit project wordt 
gefi nancierd door de Duitse beroepsziektenverzekeringen, de Deutsche Gesetzli-
che Unfallversicherung (voor wie de mogelijkheid om een onderscheid te maken 
tussen beroepsmatige longkankergevallen die zij voor eigen rekening moeten 
nemen en longkankergevallen veroorzaakt door een oorzaak in de privésfeer die 
ze niet voor eigen rekening moeten nemen, uiteraard van groot belang is). Het 
onderzoek wordt uitgevoerd door het International Agency for Research on Can-
cer (IARC), het Institut für Prävention und Arbeitsmedizin der Deutschen Geset-
zlichen Unfallversicherung (IPA) en het Institute for Risk Assessment Sciences van 
de Universiteit Utrecht. Uit de eerste bevindingen van dit Synergy project blijkt 
opmerkelijk genoeg dat van een synergie tussen de factoren asbest en roken bij de 
totstandkoming van asbestgerelateerde ziekten geen sprake zou zijn.63 De resul-
taten van dit onderzoek zouden daarom ook van groot belang kunnen zijn voor 
de rechtspraktijk in vele landen waar niet alleen wat de sociale verzekeringen 
betreft , gewerkt wordt met statistische berekeningen, maar ook in het aansprake-
lijkheidsrecht in het geval van longkanker thans nog aangesloten wordt bij een 
proportionele benadering van aansprakelijkheid gebaseerd op een statistisch cau-
saal verband (zie hierover deel drie).

2.3.3. MESOTHELIOOM

46. Mesothelioom is een zeldzame vorm van kanker aan het longvlies (pleuraal 
mesothelioom) of aan het buikvlies (peritoneaal mesothelioom), veroorzaakt 
door een blootstelling aan asbest. Buikvlieskanker treedt doorgaans op na een 
hoge beroepsmatige blootstelling aan asbest. Longvlieskanker kan ook optreden 
na een korte blootstelling aan asbest. In principe kan één asbestvezel mesotheli-
oom veroorzaken. De kans dat mesothelioom ontstaat na het inademen van één 
vezel is echter verwaarloosbaar klein. Symptomen van mesothelioom zijn pijn in 
de borst, kortademigheid, hoesten en vermagering. Nadat deze ziekte zich heeft  
gemanifesteerd, volgt het overlijden van de patiënt meestal binnen het (ander-
half) jaar.64 De tijd tussen het eerste moment van asbestblootstelling en het 
moment waarop de ziekte mesothelioom zich manifesteert, wordt statistisch wel 
steeds langer en bedraagt nu al gemiddeld 45 jaar. In het geval van een intense 
blootstelling (zoals een blootstelling aan asbest in de professionele sfeer) is de 
latentietijd gemiddeld korter dan in het geval van een geringe blootstelling aan 
asbest (zoals een blootstelling in het leefmilieu). Dit concludeerden Italiaanse 

63 Zie de gegevens onder http://synergy.iarc.fr/synergy_researchprj.php.
64 Patiënten aan longvlieskanker overlijden doorgaans sneller dan patiënten aan buikvlieskan-

ker.
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onderzoekers na de analyse van de gegevens van 2544 patiënten die tussen 1993 
en 2001 mesothelioom hebben ontwikkeld.65

47. Wat de kans op de ontwikkeling van mesothelioom betreft , moet wel opge-
merkt worden dat er een verschil bestaat tussen de risicoperceptie en de reële 
risico’s op de ontwikkeling van deze ziekte. De risicoperceptie geeft  aan hoe bur-
gers tegen een bepaald risico aankijken. Volgens Kasperson e.a. is risicoperceptie 
“de optelsom van intuïtieve voordelen, economische afwegingen en een weerspiege-
ling van culturele waarden”.66 De beoordeling van risico’s door burgers zou vol-
gens deze auteur meer afh angen van subjectieve factoren dan van objectieve fac-
toren, waarbij ook sociaaleconomische afwegingen een rol kunnen spelen. 
Volgens Wildavsky en Dake is er binnen de samenleving altijd sprake van een 
selectieve aandacht voor bepaalde risico’s en wordt die aandacht gestuurd door de 
normen en waarden die in de samenleving gelden op een bepaald ogenblik, die 
mee bepalen welke risico’s binnen de samenleving aanvaardbaar worden geacht 
en welke niet. Een gepercipieerd risico is met andere woorden meer dan een getal 
dat volgt uit een objectief-rationele risicoberekening.67 Dit is belangrijk omdat 
overheden en rechtspraak vanuit een responsief handelen in de regel uitgaan van 
een subjectieve risicoperceptie zonder zelf nog de realiteit van de risico’s te onder-
zoeken. Soms is dat ook niet goed mogelijk, omdat gedegen wetenschappelijke 
kennis om de realiteit van een risico goed in te schatten, ontbreekt.

48. Zo vinden verreweg de meeste gevallen van mesothelioom hun oorzaak in 
een langdurige en/of intensieve blootstelling aan asbest in de beroepssfeer. Het 
risico op het ontwikkelen van een asbestgerelateerde kanker bij een qua duur en 
intensiteit beperkte incidentele blootstelling aan asbest is statistisch veel kleiner 
dan het risico op het ontwikkelen van een asbestziekte bij een intense en langdu-
rige beroepsmatige blootstelling, zodat de wetenschappelijke kennis over langdu-
rige en/of intensieve blootstellingsrisico’s niet één op één kan worden overgeno-
men voor de inschatting van risico’s bij een kortstondige en geringe blootstelling 
aan asbest.

49. Hoewel het moeilijk is om een blootstelling in de huishoudelijke sfeer en in 
het leefmilieu te isoleren van een blootstelling in de professionele sfeer (vaak zijn 
de verschillende bronnen van blootstelling vermengd), zijn er weliswaar wereld-
wijd reeds gevallen beschreven waarin een loutere blootstelling aan asbest in het 

65 A. Marinaccio e.a., “Analysis of latency time and its determinants in asbestos related malig-
nant mesothelioma cases of the Italian register”, European Journal of Cancer 2007, p. 2722-
2728.

66 R.E. Kasperson, O. Renn, P. Slovic, H.S. Brown, J. Emel, R. Goble, J.X. KAsperson en S. Ratick, 
“Th e social amplifi cation of risk: a conceptual framework”, Risk analysis 1988, p. 177-187.

67 A. Wildavsky en K. Dake, “Th eories of risk perception: who fears what and why?” in R.E. 
Löfstedt en L. Frewer, Risk and Modern Society, Londen, Daedalus, 1990, p. 41-60.
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leefmilieu of het louter wonen in de nabijheid van asbestfabrieken op zichzelf 
volstond voor de ontwikkeling van mesothelioom.68 Toch moet daarbij bena-
drukt worden dat al deze onderzoeken plaatsvonden in gebieden waar sprake was 
van een zeer hoge concentratie aan asbest in het leefmilieu.69 Bourdes en collega-
onderzoekers hebben erop gewezen dat er tot op heden nog geen studies beschik-
baar zijn waarin wordt onderzocht wat de incidentie is aan mesothelioom in ‘nor-
male’ laagrisico-omgevingen (‘low risk exposure areas’) zoals steden, publieke 
gebouwen of scholen waar geen (sterk) verhoogde concentratie aan asbestvezels 
werd aangetroff en, in tegenstelling tot de ‘high risk exposure areas’.70 Het extra-
poleren van de gegevens uit high risk exposure areas naar low risk exposure areas 
laat veel onduidelijkheid over de realiteit van de ingeschatte risico’s.71 Dat wordt 
bij de berichtgeving door de media over de asbestproblematiek al eens uit het oog 
verloren, hetgeen weer tot een eigen dynamiek in de samenleving kan leiden: 
“receivers of risk information are not just empty receptacles to be fi lled with simpli-
fi ed technical information about health risks but rather play a critical, interactive 
role in the process of risk communication”.72

50. Het risico op de ontwikkeling van mesothelioom is desondanks niet onbe-
staand. Uit Nederlands onderzoek is gebleken dat over de periode 1990-2000 op 
710 gevallen van mesothelioom, 3 gevallen hun oorsprong vinden in de blootstel-
ling aan asbest via een met asbestvezels verhard pad langs de woning.73 In de 
afgelopen jaren konden daar uiteraard nog andere slachtoff ers aan worden toege-
voegd, sommige gerelateerd aan erfverharding met asbeststoff en, andere aan de 
blootstelling aan asbesthoudend materiaal in de woning, zoals asbesthoudende 

68 S. Constantopoulos, “Environmental mesothelioma associated with tremolite asbestos: 
Lessons from the experiences of Turkey, Greece, Corsica, New Caledonia and Cyprus”, Reg 
Toxicol Pharmacol. 2008, p. 110-115; S. Luo, X. Liu, S. Mu, S.P. Tsai, C.P. Wen, “Asbestos related 
diseases from environmental exposure to crocidolite in Da-yao, China. I. Review of exposure 
and epidemiological data”, Occup. Environ. Med. 2003, p. 35-42; A. Reid, G. Berry, J. Heyworth, 
N.H. de Klerk en A.W. Musk, “Predicted mortality from malignant mesothelioma among 
women exposed to blue asbestos at Wittenoom, Western Australia”, Occup Environ Med. 2009, 
p. 169-174.

69 V. Bourdes, P. Boff etta, P. Pisani, “Environmental exposure to asbestos and risk of pleural 
mesothelioma: Review and meta-analysis”, Eur. J. Epidemiol. 2000, p. 411-417.

70 V. Bourdes, P. Boff etta, P. Pisani, a.w. 2000, p. 411-417.
71 R.H.White, I. Cote, L. Zeise, M. Fox, F. Dominici, T.A. Burke, P.D. White, D.B. Hattis, J.M. 

Samet, “State-of-the-Science workshop report: Issues and approaches in low-dose-response 
extrapolation for environmental health risk assessment”, Environ Health Persp. 2009, p. 283-
287; M.M. Maule, C. Magnani, P. Dalmasso, D. Mirabelli, F. Merletti, A. Biggeri, “Modeling 
mesothelioma risk associated with environmental asbestos exposure”, Environ Health 
Perspect. 2007, p. 1066-1071.

72 J. Fessenden-Raden, J.M. Fitchen en J.S. Heath, “Providing risk information in communities: 
factors infl uencing what is heard and accepted”, Science, technology and human values 1987, 
p. 94-101.

73 M. Dahhan, A. Burdorf en P. Swuste, “Beroepsachtergrond van patiënten met asbestgerela-
teerde ziekten in Nederland’, Toegepaste Arbowetenschap 2003-3, p. 61.
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vinylvloerbedekking.74 Omwille van de lange latentietijd is het thans nog onzeker 
hoeveel gevallen van mesothelioom door blootstelling in en om het huis daar de 
komende jaren nog bij zullen komen.

51. Het correct diagnosticeren van mesothelioom blijkt niet makkelijk te zijn. 
In Nederland bestaat daarom een speciaal panel (het Nederlands Mesotheliomen 
Panel, verkort: NMP)75 dat een aantal pathologen verzamelt met specifi eke kennis 
van mesothelioom en dat de geconstateerde gevallen van mesothelioom in Neder-
land (her)beoordeelt. Ook in Duitsland beoordeelt het Duits Mesothelioompanel 
verbonden aan de Universität Bochum alle gevallen van mesothelioom die daar 
worden geconstateerd. In België bestaat er geen offi  cieel mesothelioompanel. Wel 
worden op maandelijkse bijeenkomsten van anatoom-pathologen van de Belgi-
sche universiteiten alle geregistreerde mesothelioomgevallen bij het Fonds voor 
Beroepsziekten en bij het Asbestfonds onderzocht. In Frankrijk worden via het in 
1998 daartoe opgerichte Le Programme National de Surveillance du Mésothé-
liome, onder auspiciën van het Département Santé Travail van het Institut de veille 
sanitaire, de gevallen van mesothelioom onderzocht en geregistreerd.76

52. In recente medische literatuur wordt ook een verband gelegd tussen de 
blootstelling aan asbest en het risico op het ontstaan van andere kankers, zoals 
larynxkanker en eierstokkanker.77 Cohortstudies van vrouwen die langdurig 
werden blootgesteld aan asbest op het werk, waaronder een studie van vrouwen in 
het Verenigd Koninkrijk die gasmaskers vervaardigden tijdens de Tweede Wereld-
oorlog, wijzen op een verhoogd risico op eierstokkanker.78 Een werkgroep van het 
Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsor-
ganisatie heeft  in 2009 bevestigd dat een blootstelling aan asbest baarmoederhals- 
en larynxkanker kan veroorzaken.79

74 Zie onder meer Hof Arnhem 5  juni 2007, LJN BA6364, Rb. Amsterdam 24  juni 2009, LJN 
BJ5167, Rb. Haarlem 26 mei 2010, LJN BN0877, Hof Arnhem 9 augustus 2011, LJN BR5350 en 
Hof Arnhem 20 december 2011, LJN BV0374, zie www.rechtspraak.nl.

75 (NMP) Zie over de werkwijze de website van de Sociale Verzekeringsbank: www.svb.nl.
76 Voor meer informatie hierover, zie www.in/sante.fr/publications/journees/2/arveux/index.

html.
77 Zie hierover met verwijzingen: R. Doll en J. Peto, “Eff ects on health of exposure to asbestos”, 

Report for the Health and Safety Commission, HSE Books 1985, zie www.hse.gov.uk/asbestos/
exposure.pdf; zie recent ook onder meer J. Ladou, a.w. 1999, p. 285-290.

78 E.D. Acheson, M.J. Gardner, e.a. “Mortality of two groups of women who manufactured gas 
masks from chrysotile and crocidolite asbestos: a 40-year follow-up” Br. J. Ind. Med. 1982, 
p. 344-348; S.D. Heller, R.E. Gordon, e.a., “Asbestos exposure and ovarian fi ber burden”, Am. 
J. Ind. Med. 1996, p. 435-439.

79 IARC, 8  mei 2009; K. Straif e.a., “A review of human carcinogens. Part C: metals, arsenic, 
dusts, and fi bres”, Th e Lancet Oncology 2009, p. 453-454; Zie ook het gezamenlijk standpunt 
van de VN-organisaties UNEP, ILO en WHO: Chrysotile Asbestos, Environmental Health 
Criteria 203, World HealthOrganization, Geneva, Switzerland, 1998.
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53. Naast deze kwaadaardige aandoeningen, kunnen er zich ook nog enkele 
goedaardige aandoeningen voordoen ten gevolge van een blootstelling aan asbest, 
zoals aantastingen van de pleura80 (dit zijn de borstvliezen die de longen omhul-
len). De meest voorkomende aandoeningen in dit verband zijn verdikkingen van 
de pleura (pleurale plaques) en vochtuitstortingen tussen de pleurabladen (asbest-
pleuritis). Tussen de blootstelling aan asbest en het vormen van pleurale plaques 
verloopt minstens 20 jaar. Een geringe blootstelling aan asbest is reeds voldoende: 
ook bij een relatief lage en korte expositie aan asbest kunnen pleurale plaques 
optreden.81 De aanwezigheid of afwezigheid van pleurale plaques heeft  geen 
invloed op de mogelijkheid om later een asbestgerelateerde kanker te ontwikke-
len, maar vormt wel een ‘bewijs’ van een asbestblootstelling.

2.4. INZICHT IN HET ONTSTAAN VAN ASBEST-
GERELATEERDE GEZONDHEIDSSCHADE IN 
DE WETENSCHAP82

54. Voor de afwikkeling van juridische procedures is de vraag op welk ogen-
blik (redelijkerwijze) mag worden verondersteld dat de schadelijkheid van asbest 
bekend was, van cruciaal belang bij de aansprakelijkheidsstelling van de betrok-
ken actoren. Kennis en verantwoordelijkheid staan immers met elkaar in cau-
saal verband.83 Dat geldt ook in omgekeerde zin: waar rechtens de verantwoor-
delijkheid ligt moet ook de kennis op het niveau gehouden worden, dat nodig is 
om die verantwoordelijkheid waar te maken, en daarbij kunnen ook onder-
zoeksplichten worden aangenomen. Verantwoordelijkheid wordt dan uitge-
drukt in zorgplichten. Kennis en zorgplichten zijn in het aansprakelijkheids-
recht sterk met elkaar verbonden. Hierna worden de inzichten en kennis over 
asbestgerelateerde gezondheidsrisico’s in de (medische) wetenschap in histo-
risch perspectief beschreven. Het gaat om de objectieve kennis, dit wil zeggen de 

80 Zie reeds de beschrijving bij R. Kiviluoto, “Pleural plaques and asbestos: further observations 
on endemic and other nonoccupational asbestosis”, Ann. NY Acad. Sci. 1965, p. 235-239.

81 H.C. Hoogsteden en J.P. van Meerbeeck, “Longafwijkingen door asbest” in M. Demedts e.a. 
(red.), Longziekten, Assen, Van Gorcum 1999, p. 1210.

82 Voor beschrijvingen van de historische ontwikkelingen inzake de kennis van asbestgevaren, 
zie onder meer P. Swuste, A. Burdof en J. Klaver, a.w. 1988; G. Tweedale en P. Hansen, a.w. 
1998, p. 439-457; D.E. Lilienfeld, “Th e silence: the asbestos industry and early occupational 
cancer research – a case study”, Am. J.Pub.Health 1991, p. 791-800; F. Carnevale en E. Chellini, 
“Amianto: evoluzione delle conoscenze relative al suo impiego, agli eff etti sulla salute e alle 
misure di prevenzione nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla situazione itali-
ana”, Rassegna di Medicina dei Lavatori 1993, p. 172-198; A. Burdorf, P. Swuste, D. Heederik, 
“A history of awareness of asbestos disease and the control of occupational asbestos exposure 
in Th e Netherlands”, Am. J. Ind. Med. 1991, p. 547-555.

83 K.J.O. Jansen, Informatieplichten. Over kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en 
buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Deventer, Kluwer, 2012, p. 530 e.v.
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vraag of kennis aanwezig en beschikbaar is in de maatschappij, aansluitend bij 
het zogenaamde ‘ontwikkelingsrisicoverweer’ in de Europese richtlijn Product-
aansprakelijkheid84: ongeacht de vraag of de gedaagde subjectief over de kennis 
beschikte of behoorde te beschikken, gaat het dan om de vraag of de relevante 
kennis in objectieve zin op een bepaald ogenblik maatschappelijk onderkend 
was of is.85

55. De vraag, eens vaststaat welke objectieve kennis aanwezig is in de maat-
schappij, welke kennis de gedaagden in een concreet geval behoorden te hebben, 
is een normatieve vraag, die aan de vrije beoordeling van de feitenrechter wordt 
overgelaten voor zover hij uit de door hem verrichte vaststellingen met betrek-
king tot de vastgestelde feiten en de feiten van algemene bekendheid86 juridisch-
technisch geen onmogelijke gevolgtrekkingen heeft  afgeleid. De vraag welke 
 kennis de actoren in de asbestkwestie behoorden te hebben, komt aan bod in 
deel drie van dit boek, bij de bespreking van de vraag hoe het positieve (aanspra-
kelijkheids)recht is omgegaan met de asbestproblematiek.

Vooraleer aan de bespreking van die vraag toe te komen, worden hierna de 
wetenschappelijke inzichten in de asbestgerelateerde gezondheidsrisico’s, zoals 
deze ontwikkeld zijn in de wetenschap, vanuit historisch perspectief gereconstru-
eerd. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de groei van het inzicht in 
het ontstaan van asbestose en de groei van het inzicht in het ontstaan van asbest-
gerelateerde longkankers.

2.4.1. GROEI VAN HET INZICHT IN HET ONTSTAAN VAN 
ASBESTOSE

56. Reeds in de oudheid bestond al enig inzicht in de gevaren voor de gezond-
heid verbonden aan een asbestblootstelling. Zo schreef Plinius de Oudere over 
slaven die stierven op jonge leeft ijd na te hebben gewerkt in asbestmijnen.87 De 
kennis over het ontstaan, de preventie en de behandeling van asbestgerelateerde 
gezondheidsschade is vooral na de Tweede Wereldoorlog sterk ontwikkeld, via 
groeiende medische, veiligheidskundige en arbeidshygiënische inzichten.

84 Conform Richtlijn 85/374/EEG, Pb.L. 7 augustus 1985, 210/29 is een producent aansprakelijk 
voor schade veroorzaakt door een gebrek in zijn product tenzij het op grond van de stand van 
de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop het produkt in het verkeer 
werd gebracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken. Zie hierover C.J.J. M. 
Stolker, “Vijf argumenten tegen het ontwikkelingsrisicoverweer”, NJB 1989, p. 643-648.

85 K.J.O. Jansen, a.w. 2012, p. 530 e.v.
86 Zie hierover W. Van Boom, W.H. van Boom, M.L. Tuil, I. van der Zalm, “Feiten van algemene 

bekendheid en ervaringsregels – virtuele werkelijkheid?”, NTBR 2010, p. 36-43.
87 P. Swuste, A. Burdof en J. Klaver, a.w. 1988, p. 13.
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57. De eerste diagnoses van asbestziekten betroff en allen textielarbeiders en 
werden verricht in het Verenigd Koninkrijk. In 1898 zou Lucy Deane, een van de 
eerste vrouwelijke arbeidsinspecteurs (‘Lady Inspectors of Factories’), deelnemen 
aan een onderzoek naar zwaar vervuilde ondernemingen waar de beroepsbevol-
king, door de blootstelling aan allerhande schadelijke stoff en, vaak te maken 
kreeg met zware longproblemen. Deane vielen in het bijzonder de gevaarlijke 
gezondheidseff ecten van asbest op. ‘Microscopic examination’ maakte volgens 
haar meteen de ‘the sharp, glass-like jagged nature of the particles’ duidelijk.88

58. Het daarop volgende jaar, in 1899, zou de Britse arts dokter Henri Mon-
taigne Murray89 voor de eerste maal de diagnose van een overlijden toeschrijven 
aan de gevolgen van asbestose (longfi brose). Het betrof een 33-jarige werknemer 
die veertien jaar lang gewerkt had in een textielfabriek. “Of the ten men who wor-
ked in the room when he went into it, he was the only survivor”, vatte Murray de 
ernstige gezondheidsrisico’s van een asbestblootstelling voor arbeiders in de tex-
tielfabrieken samen.

59. Rond deze periode verschenen in de wetenschappelijke literatuur ook de 
eerste medische vaststellingen van de schadelijke eff ecten van asbest voor de 
gezondheid. Het inzicht in de gezondheidsrisico’s verbonden aan asbest was zo 
duidelijk dat na het ontstaan van de private verzekeringsmarkt begin vorige eeuw 
(zie hierover meer in hoofdstuk 12) Amerikaanse en Canadese private verzeke-
raars reeds vanaf 1918 weigerden om het risico op overlijden en arbeidsonge-
schiktheid van arbeiders in de asbestindustrie nog te dekken. Volgens de Ameri-
kaanse verzekeringsmaatschappijen, Prudential Insurance Company en 
Metropolitan Life Insurance Company, zou het risico op gezondheidsschade van 
deze arbeiders zo ernstig zijn dat ze uit de dekking van de verzekeringspolissen 
moesten worden geweerd. De Amerikaanse wetenschapper Hoff man, die als sta-
tisticus verbonden was aan de Prudential Insurance Company, schreef hierover in 
191890:

“It may be said, in conclusion, that in the practice of American and Canadian life insu-
rance companies, asbestos workers are generally declined on the account of the assumed 
health injurious condicions of the industry.”

88 L. Deane, “Report on the health of workers in asbestos and other dusty trades”, Annual Report 
for 1898, H.M Chief Inspector of Factories and Workshops, rapport aangehaald door Tweedale, 
a.w. 2000, p. 723-734.

89 Zie hierover G. Tweedale, a.w. 2000; M. Greenberg, “Th e Montague Murray Case”, Am.J.Ind.
Med. 1982, p. 351-356; en zelfde auteur: “Knowledge of the health hazard of asbestos prior to 
the Merewether and Price Report of 1930”, Soc. Hist. Med. 1994, p. 493-516.

90 F.L. Hoff man, Mortality from respiratory diseases in dusty trades (Inorganic dust). US 
Department of Labor, Bulletin of the United States Bureau of Labor Statistics nr. 231, Washington 
D.C., 1918, p. 176-180; B. Castleman a.w. 2005, p. 4-5.
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60. Wel moet voor ogen worden gehouden dat de aard en de intensiteit van de 
blootstelling aan asbest in deze periode gans anders was dan de blootstelling in 
asbestverwerkende en -bewerkende bedrijven in de tweede helft  van de twintigste 
eeuw in de industriële landen. Tweedale wees erop dat het bijzonder moeilijk is 
om vandaag nog retrospectief een correct beeld te construeren van de exacte hoe-
veelheid asbeststof waaraan arbeiders in de eerste decennia van vorige eeuw wer-
den blootgesteld in de asbestindustrie. Onbeschermde blootstelling aan allerlei 
gift ige en gevaarlijke stoff en, waaronder asbest, was immers een alledaagse reali-
teit in vele fabrieken, waaronder de asbesttextielfabrieken, zodat deze gegevens 
niet via speciaal daartoe bestemde statistieken werden bijgehouden.91

61. Wetenschappers in Groot-Brittannië hebben vanaf de jaren dertig van 
vorige eeuw op basis van overlijdensrapporten van asbestosepatiënten wel al diag-
nosecriteria opgesteld die toelaten om het ziektebeeld van ‘asbeststofl ongen’ te 
beschrijven. Onder meer door de Britse arts Cooke werd in 1924 het verband tus-
sen een blootstelling aan asbest en asbestose aangeduid. Dr. Cooke had het geval 
gemeld van een vrouw die twintig jaar had gewerkt in een asbesttextielfabriek92 
en die aan asbestose was overleden op 33-jarige leeft ijd.93 Cooke, die de ‘asbestli-
chaampjes’ (zie ook randnummer 32) in de longen van overleden asbestwerkne-
mers als symptoom en als oorzaak van de asbestlongproblemen had geïdentifi -
ceerd, introduceerde in deze periode de term ‘pulmonary asbestosis’ voor 
asbestgerelateerde aandoeningen.94

62. Naast Cooke zijn er in de jaren dertig van vorige eeuw ook nog andere 
auteurs geweest die gelijkaardige gevallen van sterft e door asbestarbeiders hebben 
gemeld in medische tijdschrift en in het Verenigd Koninkrijk.95 De vele rapporten 
en beschrijvingen in de medische literatuur zouden de Britse Arbeidsinspectie er 
eind van de jaren twintig van vorige eeuw zelfs toe aanzetten om een groot natio-
naal onderzoek te laten uitvoeren door twee arbeidsinspecteurs, Dr. Merewether 
en Dr. Price, naar het voorkomen van asbestose onder asbesttextielwerknemers.96 
Hun onderzoeksrapport, dat in 1929 werd gepubliceerd, wees uit dat een kwart 
van alle asbestarbeiders leed aan asbestose. De inspecteurs hadden vastgesteld dat 

91 G. Tweedale, a.w. 2000, p. 37 e.v.
92 De fabriek in kwestie zou later overgenomen worden door het grote Britse asbestbedrijf Turner 

and Newhall.
93 W. Cooke, “Fibrosis of the Lungs Due to the Inhalation of Asbestos Dust”, Brit.Med.J. 1924, 

p. 147; W. Cooke, “Pulmonary Asbestosis”, Brit. Med. J. 1927, p. 1024.
94 W. Cooke, “Pulmonary asbestosis”, Br Med J 1928, p. 585; W. Wood, “Pulmonary asbestosis. 

Radiographic appearance in skiagrams of the chest of workers in asbestos”, Tubercle 1929, 
p. 353-363.

95 Zie voor een uitgebreid overzicht: G. Tweedale, a.w. 2000, hoofdstuk een en twee.
96 De geschatte risicopopulatie waren de werknemers in de asbesttextiel-, asbestcement-, asbest-

papier- en asbest-isolatie-industrie. De keuze voor de focus op de asbesttextielindustrie is een 
gevolg van de organisatie van de Britse arbeidsinspectie, die sterk op de textielindustrie gericht 
was (P. Swuste, A. Burdof en J. Klaver, a.w. 1988, p. 14).
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symptomen van asbestose niet voorkwamen bij arbeiders die minder dan vier jaar 
hadden gewerkt in de asbestindustrie. Maar onder diegenen die meer dan 25 jaar 
hadden gewerkt in de asbestindustrie, bedroeg dit aantal 66%.97

63. De resultaten van dit onderzoek hebben ertoe geleid dat asbestose als een 
van de eerste beroepsziekten werd erkend in het Verenigd Koninkrijk (in 1931) via 
de zogenaamde Workmen’s Compensation Act, waarin een Asbestos Scheme werd 
opgenomen.98 Voorts werden via de Asbestos Industry Regulations beschermings-
maatregelen voor stofb estrijding99 uitgevaardigd en werd in medische tegemoet-
komingen voorzien (Medical Arrangement Scheme) voor arbeiders in de asbest-
textielindustrie. Het Verenigd Koninkrijk was daarmee het eerste land dat 
asbestgerelateerde beroepsziekten offi  cieel erkende en specifi eke beschermings-
maatregelen oplegde aan werkgevers in de asbestindustrie. De beschermings-
maatregelen golden voor alle arbeiders die werkten in de zogenaamde ‘scheduled 
zones’, waar de blootstelling aan asbest het hevigst was. Deze arbeiders kregen 
regelmatig medische controles en hadden recht op een vergoeding voor economi-
sche schade bij arbeidsongeschiktheid. Hun nabestaanden hadden ook recht op 
een vergoeding bij overlijden.100 Het nadeel van de nieuwe wettelijke regelingen 
was dat deze enkel uitgevaardigd waren voor een beperkt aantal functies en in een 
beperkt aantal industrietakken en dat het toepassingsgebied ervan beperkt bleef 
tot arbeiders die minimaal een bepaald aantal uren aan asbest werden blootge-
steld op weekbasis.101 Ook gaven de nieuwe beschermingsmaatregelen die opge-
legd werden, een vals gevoel van veiligheid: de maskers die ter beschikking wer-
den gesteld van de arbeiders, waren bijvoorbeeld niet van die aard dat ze de fi jne 
asbestvezels konden tegenhouden.

64. De ontwikkelingen in de medische wetenschap brachten met zich mee dat 
de diagnose van asbestose vanaf de jaren dertig van vorige eeuw wel accurater 

97 Merewether and Price, Report on the Eff ects of Asbestos Dust on the Lungs and Dust Suppression 
1930, H.M.Stationery Offi  ce, rapport besproken door M. Greenberg, “Knowledge of the Health 
Hazard of Asbestos Prior to Knowledge of the Health Hazard of Asbestos Prior to the 
Merewether and Price Report of 1930”, Soc Hist Med 1994, p.  493-516; zie ook L. Braun, 
“Structuring silence: asbestos and biomedical research in Britain and South Africa”, Race 
Class 2008 vol. 50, p. 59-78.

98 Deze regeling hield in dat arbeiders die arbeidsongeschikt raakten na een blootstelling aan 
asbest op de werkvloer een uitkering van de werkgever verkregen; in geval van overlijden had-
den de nabestaanden recht op een forfaitaire vergoeding. Zie over het ontstaan van de beroeps-
ziekteverzekeringen hierna hoofdstuk twaalf.

99 Onder ‘stofb estrijding’ wordt begrepen dat de emissie van asbestvezels in de werkruimte 
wordt voorkomen, onder meer door het afscheiden van ruimten waarin asbestvezels kunnen 
vrijkomen van de rest van het productieproces.

100 Vanaf dat ogenblik zouden in het Verenigd Koninkrijk autopsies worden uitgevoerd bij ver-
dachte sterfgevallen. De diagnose ‘asbestose’ zou op het overlijdensattest worden vermeld, 
hetgeen een registratie van het aantal getroff enen mogelijk maakte.

101 G. Tweedale, a.w. 2000, p. 23 e.v.
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kon worden vastgesteld. De ontwikkeling van de techniek van röntgenfoto’s liet 
vanaf de jaren dertig bijvoorbeeld toe om sneller tot een diagnose van asbestziek-
ten te komen. Het onderzoek naar asbestziekten in medische kringen zou zich 
vanaf deze periode in het Verenigd Koninkrijk ook meer gaan richten op de 
beschrijving van het klinische beeld van asbestose. Afwijkingen op röntgenfoto’s 
zouden het belangrijkste criterium voor de diagnose worden.102

65. Het Verenigd Koninkrijk had in deze periode een voortrekkersrol wat 
betreft  de ontwikkeling van de wetenschappelijke inzichten met betrekking tot 
het verband tussen een asbestblootstelling en longfi brose, en met betrekking tot 
het belang van stofb estrijding (preventiemaatregelen). De beheersing van de stof-
bestrijding speelde een cruciale rol bij het sociaal gezondheidsbeleid in de jaren 
dertig en veertig van vorige eeuw in het Verenigd Koninkrijk.

66. Opmerkelijk is wel dat ondanks de inzichten over de asbestgezondheidsri-
sico’s in het Verenigd Koninkrijk in de jaren dertig van vorige eeuw, in dat land de 
‘asbestspuittechniek’ zou worden ontwikkeld in 1931. Deze techniek was ontwik-
keld door het bedrijf Roberts, een dochter van het asbestbedrijf Turner & Newall, 
dat in 1932 een patent had verworven op deze techniek.103 Het verspuiten van 
asbestcement met water onder hoge druk zou al snel als een snelle en effi  ciënte 
isolatietechniek grote uitbreiding krijgen en via het Verenigd Koninkrijk in vele 
andere landen worden overgenomen en op grote schaal toegepast, ook in de 
scheepsbouw. De nieuw uitgevaardigde beschermingsregelgeving in het Verenigd 
Koninkrijk, de Asbestos Industry Regulations was op deze nieuwe asbesttoepas-
sing niet van toepassing, omdat de techniek van het spuitasbest pas werd ‘ontdekt’ 
nadat de nieuwe regeling in werking was getreden.104 Hoewel reeds bij de intro-
ductie van de techniek in de Engelse krant Th e Lancet vermeld werd dat het 
gebruik van deze techniek zou leiden tot een stijging van het aantal gevallen van 
asbestose105, zou de techniek gedurende decennia toepassing vinden in de bouw 
en in de scheepsbouw en één van de meest gevaarlijke asbestrisico’s vormen tot 
eind van de jaren zeventig in de onderzochte landen, wanneer deze techniek werd 
verboden.106 In Nederland is het bedrijf Hertel, een van de belangrijkste aanne-
mers van asbestisolatiewerken, licentiehouder geweest van het spuitasbest.107

67. De kennis over de asbestrisico’s bleef in die eerste periode van de opkomst 
van de asbestindustrie overigens niet beperkt tot het Verenigd Koninkrijk, hoewel 

102 P. Swuste, A. Burdof en J. Klaver, a.w. 1988, p. 15 e.v.
103 G. Tweedale, Sprayed ‘Limpet’ Asbestos, Peters en Peters sourcebook on Asbestos Diseases 1999, 

p. 79-109.
104 G. Tweedale, a.w. 2000, p. 37 e.v.
105 Zie hierover B. Castleman, a.w. 2005, p. 347.
106 P. Swuste, A. Burdof en J. Klaver, a.w. 1988, p. 15 e.v.
107 R.F. Ruers, a.w. 2012, p. 58.
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voornamelijk de wetenschappers in het Verenigd Koninkrijk een belangrijke rol 
hebben gespeeld in de ontwikkeling van inzichten in de gezondheidsrisico’s108 
verbonden aan asbest.109De risico’s verbonden aan een blootstelling aan asbest in 
de arbeidssfeer kwamen ook geregeld aan bod in rapporten van de arbeidsinspec-
teurs in Frankrijk. Zo schreef in 1906 een Franse arbeidsinspecteur uit Caen, 
Denis Auribault, over het hoge sterft ecijfer onder 50 asbesttextielarbeiders uit een 
kleine asbestspinnerij in Calvados. Deze arbeiders waren gemiddeld vijf jaar na 
hun tewerkstelling aan asbestose overleden. Deze nota werd gepubliceerd in het 
Verslag van de Arbeidsinspectie110 maar er werd verder geen gevolg aan gegeven. 
In 1931 verscheen in Frankrijk een gedetailleerde beschrijving van longfi brose, 
met een uitgebreide medische bibliografi e, in het tijdschrift  La Presse Médicale 
onder de titel ‘La pneumoconiose des travailleurs de l’amiante’.111 Het bewuste 
artikel geeft  een uitvoerige samenvatting weer van de kennis over de asbestgeva-
ren die op dat moment beschikbaar was (in Frankrijk). De auteur wees onder 
meer op het progressieve verloop van de ziekte na beëindiging van de blootstel-
ling aan asbest:

“Ce qu’il y a de plus grave, c’est qu’à un certain degré d’imprégnation la maladie conti-
nue d’évoluer, même si le sujet abandonne la profession et cesse par conséquent d’être 
exposé aux poussières. Dans certains cas même, le début se produit longtemps après la 
cessation d’exposition au risque”.

Het artikel somt gedetailleerd de door de Britse wetenschappers Merewether en 
Price voorgestelde preventiemaatregelen ter voorkoming van asbestgerelateerde 
fi brose op, zoals het dragen van stofmaskers en beschermende kledij.112 Hieruit 
blijkt ook dat de resultaten van de asbestrapportages in het Verenigd Koninkrijk 
in de buurlanden in de periode voor de Tweede Wereldoorlog al goed bekend 
waren. Ook in Nederland werd aandacht besteed aan de ziekte asbestose vanaf de 
jaren dertig van vorige eeuw. De eerste wetenschappelijke besprekingen van het 

108 Het Verenigd Koninkrijk heeft  het dan ook beter gedaan dan de andere geïndustrialiseerde 
landen wat betreft  de ontwikkeling van een specifi ek preventiebeleid gericht op asbeststofb e-
strijding.

109 Ook gold in het Verenigd Koninkrijk de ‘wet van de remmende voorsprong’: de maatregelen 
bleven decennialang ongewijzigd als kader gelden voor de bescherming van asbestarbeiders in 
het Verenigd Koninkrijk (G. Tweedale, a.w. 2000, p. 22 e.v.).

110 D. Auribault, “Note sur l’hygiène et la sécurité des ouvriers dans les fi lature et tissages 
d’amiante”, Bulletin van de Arbeidsinspectie, 1906, p. 120-132, gepubliceerd in Semaine Sociale 
Lamy, Supplément 1082, 1 juli 2002.

111 V. Dhers, “La pneumoconiose des travailleurs de l’amiante”, La presse médicale 19 december 
1931, opgenomen in X, Eff ets sur la santé des principaux types d’exposition à l’amiante, Les 
éditions INSERM, Paris, 1997.

112 Door Merewether en Price werd reeds gewezen op het belang van het niet inzetten van jonge-
ren in de asbestproductieprocessen (M. Greenberg, “Knowledge of the Health Hazard of 
Asbestos Prior to Knowledge of the Health Hazard of Asbestos Prior to the Merewether and 
Price Report of 1930”, Soc Hist Med 1994, p. 493-516).
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ziektebeeld asbestose zouden in de Nederlandse medische literatuur rond het 
begin van de jaren veertig van vorige eeuw verschijnen.113 Vervolgens zouden er 
verschillende nieuwe publicaties over asbestose en over de gezondheidsrisico’s 
van een blootstelling aan asbest voor de beroepsbevolking verschijnen. Ook zou-
den er in deze periode reeds berichten verschijnen over de gezondheidsrisico’s op 
asbestziekten bij blootstelling aan asbest buiten de werkplaats.114 De aandacht 
voor asbestose groeide na een verslag van de Internationale Silicose-Conferentie 
in Johannesburg van 1930, waarover gerapporteerd werd door Kranenburg, een 
medisch adviseur van de Arbeidsinspectie. Een jaar later werd voor het eerst een 
geval van asbestose in Nederland gerapporteerd in een verslag van een vergade-
ring van het Klinisch Genootschap.115 In de daarop volgende jaren zouden de 
medisch inspecteurs van de Nederlandse Arbeidsinspectie verschillende gevallen 
van asbestose melden.116 Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1942, werden op 
grond van gedetailleerde beschrijvingen van de klinische, röntgenologische en 
pathologisch-anatomische beelden van asbestose in het proefschrift  van Hampe, 
diagnosecriteria voor asbestose in de werkomgeving ingevoerd in Nederland.117

68. In de Verenigde Staten heeft  de Public Health Service de belangrijke risico’s 
voor de volksgezondheid uitgebreid beschreven in een onderzoeksrapport over de 
toestand van asbestarbeiders in de textielindustrie, opgesteld door Dreessen in 
1938.118 Pas na de Tweede Wereldoorlog zouden de overheden in de Verenigde 
Staten proactief gaan optreden en meer gericht onderzoek gaan uitzetten. Het eer-
ste grootschalige onderzoek onder asbestarbeiders vond er plaats onder asbestiso-
latiewerknemers. Het werd uitgevoerd door Fleischer en andere onderzoekers in 
1945.119 Fleischer onderzocht werknemers die tewerkgesteld waren geweest op 
asbestscheepswerven en had daarbij slechts drie gevallen van asbestose vastge-
steld. Hij concludeerde dat het uitvoeren van asbestisolatiewerkzaamheden op 
marineschepen een relatief veilige operatie vormt. Deze resultaten bleken achteraf 
bezien misleidend: het gegeven dat vijfennegentig procent van de onderzochte 
werknemers nog maar minder dan tien jaar in de asbestisolatiesector had gewerkt, 
was niet verdisconteerd in de resultaten. De latentietijd en de evolutiesnelheid van 

113 J. Hampe, Stof en stofl ongen, in het bijzonder over silicose en silicatose, Assen, Van Gorcum, 
1942. De eerste publicatie over asbestose in Nederland zou echter al in 1930 verschenen zijn 
(P. Swuste, A. Burdof en J. Klaver, a.w. 1988, p. 20).

114 B. Castleman, a.w. 2005, hoofdstuk zeven.
115 P. Swuste, A. Burdof en J. Klaver, a.w. 1988, p. 15 e.v.
116 P. Swuste, A. Burdof en J. Klaver, a.w. 1988, p. 15 e.v.
117 J. Hampe, a.w. 1942; zie voordien zelfde auteur, “Pneumonoconiosis”, Ned Tijdschr Geneeskd 

1940, p. 3544-3548. Deze diagnose steunde op de aanwezigheid van 1) longfi brose, 2) asbest-
lichaampjes in het sputum of longweefsel en 3) een aantoonbare blootstelling aan asbest.

118 W.C. Dreessen, J.M. Dallavalle, T.I. Edwards e.a., “A study of asbestosis in the asbestos textile 
industry”, Public Health Bulletin 1938 nr. 241, p. 1-126.

119 W.E. Fleischer, P. Drinker, “A health survey of pipe covering operations in constructing naval 
vessels”, J. Ind. Hyg. 1946, p. 9-16.
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asbestose worden bepaald door de stofconcentratie van het arbeidsmilieu, naast 
andere meer individuele factoren. Asbestose kan intreden na een kortstondige, 
intensieve blootstelling, maar ook na een langdurige chronische blootstelling aan 
lagere dosissen. Ook de asbestsoort speelt een rol bij de totstandkoming van 
asbestose: crocidoliet is meer fi broseverwekkend dan amosiet en amosiet meer 
dan chrysotiel. Door de verbeterde arbeidsomstandigheden kwam asbestose in de 
naoorlogse periode veel trager tot ontwikkeling. Doordat asbestose statistisch 
gezien meestal pas optreedt tien tot twintig jaar na de eerste blootstelling, was de 
conclusie van de auteurs gebaseerd geweest op onjuiste parameters. Bovendien 
kon indirect uit het onderzoeksrapport ook worden afgeleid dat de auteurs zelf 
enige kanttekeningen bij hun conclusies plaatsten. Zo verklaarden ze dat hun sug-
gesties met betrekking tot ventilatie en bescherming van de luchtwegen van 
belang waren voor het behoud van de lage incidentie aan asbestosegevallen.

69. In de naoorlogse periode zou de asbestindustrie, tegelijk met de stijgende 
vaststellingen van asbestgezondheidsrisico’s, haar hoogtepunt kennen. Vanaf de 
jaren vijft ig van vorige eeuw werd met de stijgende productie en de afname van 
asbestproducten, niet alleen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, 
maar ook in de continentale Europese landen meer en meer succes geboekt wat 
betreft  de bescherming van de gezondheid van de beroepsbevolking door een 
betere stofb estrijding op de werkplaats. Na de Tweede Wereldoorlog groeide 
immers, tegelijk met de grondstoff eneconomie, de aandacht voor stofb estrijding 
en voor de preventie van stofziekten vooral in continentaal Europa zeer sterk.120 
Wereldwijd werd er veel aandacht besteed aan preventie en aan stofb estrijding in 
de industrie. Er werd regelmatig over asbestose en silicose (de zogenaamde ‘stof-
long’ van mijnwerkers) gepubliceerd in de medisch-wetenschappelijke literatuur. 
In 1947 had ook de American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
(de Amerikaanse Conferentie van arbeidshygiënisten)121 grenswaarden aanbevo-
len met betrekking tot de maximale hoeveelheid toegestane blootstelling aan 
asbest, waaraan de asbestfabrieken zouden moeten voldoen bij het streven naar 
stofb estrijding. Deze normen waren gericht op de vermindering van het aantal 
vrije vezels in de arbeidsruimte, met het oog op de preventie van asbestose. In de 
fabrieken werd gebruik gemaakt van ontstoffi  ngsmachines met stoffi  lters, het-
geen zou leiden tot een lagere incidentie aan stofl ongaandoeningen.122 Toch wer-

120 In Nederland werden in het tijdschrift  De Veiligheid door de medische adviseurs van de 
Arbeidsinspectie bv. acht artikelen hieraan gewijd tot 1957. Dit tijdschrift  was op dat moment 
het enige vakblad op het gebied van arbeidsomstandigheden (A. Burdorf, P. Swuste en P. van 
der Maas, “Asbest en gezondheid: van patiëntbespreking naar erkenning van beroepsziekten 
in Nederland”, Ned Tijdschr Geneeskd. 1988, p. 2162-2167).

121 Dit is een semipublieke instantie die aanbevelingen uitwerkt met betrekking tot industriële 
hygiëne-grenswaarden.

122 Zie hierover bv. W.J. Smither, “Secular Changes in Asbestosis in an Asbestos Factory”, Ann. 
N.Y. Acad. Sci 1965, p. 166.
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den ook al snel de beperkingen van de strengere beschermingsregelgeving vast-
gesteld:

“During the last 100 years many materials have been used by industry for a while and 
then found to have unexpected harmful eff ects. Usually the risk ceases when safety mea-
sures are adopted but sometimes these measures are found to be inadequate and new 
ones must be introduced. Th is has happened recently aft er the re-investigation of fl ax 
byssinosis (Carey, Elwood, McAulay, Merrett and Pemberton, 1965). But with asbestos 
the situation is not so simple. Following the report in 1930 (Merewether and Price) on 
the dangers of exposure to asbestos dust safety measures were adopted in factories and 
certain workers kept under medical surveillance. Since then a series of other risks have 
been recognized which indicate that the measures were either inadequate or did not 
cover a suffi  ciently wide variety of asbestos workers. Both cancer of the lung and meso-
thelioma are now recognised as resulting from levels of exposure to asbestos which still 
occur in spite of these measures.”123

70. In Nederland steeg in de naoorlogse periode de aandacht voor de erkenning 
van asbestgerelateerde ziekten en voor de bestrijding van stofh inder, maar er wer-
den nog geen asbestbeperkende maatregelen uitgevaardigd. In 1951 werd in 
Nederland met de Silicosewet wel een wettelijke basis gelegd om maatregelen te 
nemen ter preventie van silicose en van andere stofl ongziekten door middel van 
een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Ook zou de Nederlandse arbeidsin-
spectie vanaf 1956 adviezen geven over asbestverwerking. Pas vanaf 1969 zou de 
Nederlandse Arbeidsinspectie echter daadwerkelijk maatregelen gaan nemen om 
de asbestblootstelling meer omvattend aan te pakken. In 1971 zou de Nederlandse 
arbeidsinspectie daartoe bestuurlijke normen en arbeidshygiënische richtlijnen 
opstellen, die op dat moment echter nog maar enkel gericht waren op de preventie 
van asbestose.124 In België en Frankrijk werden in deze periode evenmin asbestbe-
perkende maatregelen uitgevaardigd. Ook zijn (mij) geen geschreven bronnen 
bekend over enig beleid van de arbeidsinspectie gericht op de voorkoming van 
asbestose in de naoorlogse periode in deze landen.125

71. In de Verenigde Staten publiceerde de Amerikaanse arts en epidemioloog 
Selikoff  in 1965 met andere collega’s een studie getiteld ‘De incidentie van asbes-

123 P.C. Elmes, “Th e epidemiology and clinical features of asbestosis and related diseases”, 
Postgrad. Med. 1966, p. 623.

124 De Nederlandse Arbeidsinspectie achtte zich begin van de jaren zeventig van vorige eeuw nog 
niet in staat om onderbouwde adviezen te geven met betrekking tot de preventie van mesothe-
lioom te geven (J. de Ruiter, a.w. 1997, p. 66; P. Swuste, a.w. 1994, p.10).

125 Zie bv. de conclusie van Henri Revol en Jean-Yves Le Déaut in hun rapport van 1997 aan 
l’Offi  ce parlementaire d’évaluation des choix scientifi ques et technologique, wat betreft  de con-
trole door de arbeidsinspectie bij het grote asbestbedrijf Saint Gobain in Frankrijk: “La recher-
che eff ectuée auprès du ministère des aff aires sociales pour déterminer le nombre de rapports de 
l’inspection du travail entre les années 1975 et 1995 a été totalement négative: aucun rapport n’a 
pu être retrouvé entre ces deux dates!”, zie www.senat.fr/rap/r05-037-1/r05-037-118.html#fn24.
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tose onder isolatiewerknemers in de Verenigde Staten’. Zijn onderzoek wees uit dat 
bij bijna de helft  van de 1522 onderzochte mannen in de isolatie-industrie in de 
Verenigde Staten, sporen van ‘asbeststofl ong’ waren teruggevonden. Onder de 
werknemers met meer dan veertig jaar ervaring werden zelfs bij meer dan negen-
tig procent van de onderzochte werknemers sporen van asbestose gevonden.126 
De diagnose van Selikoff  en zijn collega-onderzoekers steunde op de aanwezig-
heid van asbestlichaampjes in het longweefsel (sputum) enerzijds, en op een aan-
toonbare blootstelling aan asbest bij isolatiewerkzaamheden anderzijds. De 
auteurs concludeerden dat isolatiewerknemers ernstige risico’s liepen op het ont-
wikkelen van asbestose en op de daarbij horende complicaties:

“Among the asbestos insulation workers examined by us, evidence of pulmonary asbes-
tosis was present in almost half the men examined. In this evaluation, radiological 
change has been used as the sole criteria. […] We understand, of course, that evaluation 
of the presence and extent of asbestosis limited only to X-ray fi ndings tends to result in 
underestimation of the incidence of asbestosis, but few instances of disabling disease will 
be so overlooked.”

72. Ze wezen ook op het directe verband tussen de duur van de blootstelling aan 
asbest en de ontwikkeling en de ernst van de ingetreden asbestose:

“Among the 77 whose exposure began from 20 to 29 years prior to examination, 56 sho-
wed abnormal fi lms. Among 194 whose examination took place from 30 to 39 years fol-
lowing onset of exposure, almost 9 of 10 showed abnormal fi lms while, of those with 
more than 40 years from onset of exposure only one in 20 showed no abormality. More-
over, the asbestosis in these cases tended to be considerably more extensive and severe 
and pleural calcifi cation and fi brosis were commonly seen.”127

73. Selikoff  benadrukte ook het belang van de preventie van een blootstelling 
aan asbest. Maar er bestond nog geen voldoende maatschappelijk draagvlak voor 
het opleggen van asbestbeperkende maatregelen in deze periode.

2.4.2. GROEI VAN HET INZICHT IN HET ONTSTAAN VAN 
ASBESTGERELATEERDE MALIGNE TUMOREN

74. Sinds 1935 verschenen er, naast de aandacht die in de wetenschap reeds was 
besteed aan asbestose, ook al publicaties die de aandacht vestigden op het vaak 

126 Zie voor een beschrijving van asbestosegevallen bij asbestarbeiders in de asbestisolatieindus-
trie I.J.Selikoff , J. Churg, and E.C. Hammond, “Th e Occurrence of Asbestosis Among 
Industrial Insulation Workers”, Ann. New York Acad.Sc. 1965, p. 139 e.v.

127 Uit deze toelichting blijkt eveneens dat, net zoals het geval is met silicose, asbestose verder kan 
evolueren na het einde van de blootstelling aan asbest. Zodra een limiet aan asbestblootstel-
ling is overschreden, kan de verwijdering uit het arbeidsmilieu overigens niet meer baten.
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voorkomende verband tussen een blootstelling aan asbest en de incidentie van 
longkanker in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk.128 De eerste 
publicaties waarin dat verband werd gelegd zijn deze van Lynch en Smith129 en 
van Gloyne130, en hebben betrekking op studies over arbeiders in de asbesttextiel-
industrie. Na deze publicaties werden ook in verschillende andere publicaties kli-
nische gevallen van longkanker bij asbestarbeiders beschreven. Deze casusbe-
schrijvingen lieten echter nog niet toe om het ‘harde bewijs’ te leveren van het 
verband tussen een blootstelling aan asbest en het ontstaan van longkanker. Deze 
studies beperkten zich immers tot het vaststellen van de frequente samenhang 
tussen het optreden van asbestose en longkanker bij werknemers tewerkgesteld in 
de asbestmijnen en in de asbesttextiel- en asbestisolatie-industrie. Eén van de 
factoren die de uiteenlopende onderzoeksresultaten in dit verband verklaren die 
hierover in de literatuur terug te vinden zijn, is de lange latentietijd waar rekening 
mee moet worden gehouden bij statistische studies. Ook speelt bij longkanker de 
invloed van andere factoren zoals rookgewoonten, omgevingsfactoren, de inten-
siteit en de duur van de blootstelling aan asbest, de soort asbestvezels en de voor-
beschiktheid van de getroff ene een rol. De eerste belangrijke statistische gegevens 
die het verband tussen een asbestblootstelling en longkanker duidelijk maakten, 
dateren uit de periode 1935-1948 en zijn terug te vinden in vier studies waarin het 
extra risico op longkanker bij werknemers die blootgesteld werden aan asbest, 
vergeleken werd met de incidentie van longkanker in de algemene bevolking.131

75. Zoals gezegd, steeg in de naoorlogse periode, bij aanvang van de asbestglo-
riejaren, niet alleen de vraag naar asbest tot ongekende hoogtes, maar werd er 
tegelijkertijd ook meer aandacht besteed aan de gezondheid en de veiligheid van 
de beroepsbevolking, dit vanuit de gedachte dat een stabiele en tevreden beroeps-
bevolking zou kunnen zorgen voor een hogere productiviteit. In 1953, op een 
ogenblik waarop het Britse asbestbedrijf Turner & Newall, na enkele maatregelen, 
van oordeel was dat de ‘stofproblemen’ in de onderneming ‘eindelijk overwonnen’ 
waren, besloot het bedrijf om met zijn goede resultaten naar buiten te komen door 
een gezondheidsonderzoek te laten uitvoeren onder de bedrijfsbevolking.132

76. De bekende arts en epidemioloog Richard Doll werd hiervoor aangezocht. 
Deze arts had al grote faam verworven met een onderzoek naar de toen nog onze-

128 P. Swuste, A. Burdof en J. Klaver, a w. 1988, p. 15, met verdere verwijzingen.
129 K. Lynch, W. Smith, “Pulmonary asbestosis III: carcinoma of the lung in asbesto-silicoses”, 

Am. J. Cancer 1935, p. 56-64. Zie hierover B. Castleman, a.w. 2005, p. 42 e.v.
130 S.R. Gloyne, “Th e morbi anatomy and histology of asbestosis”, Tubercle 1933; p. 5 en zelfde 

auteur, “Two cases of squamous carcinoma of the lung occurring in asbestosis”, Tubercle 1935, 
p. 5-10. Zie hierover B. Castleman, a.w. 2005, p. 42 e.v.

131 Het betreft  de studies van Wedler (1943), Lynch (1948), Wyers (1948) en Merewether (1949). 
Zie hierover B. Castleman, a.w. 2005, p. 42 e.v.

132 G. Tweedale, a.w. 2000, p. 150-158.
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kere relatie tussen roken en longkanker.133 Na onderzoek van de sterfgevallen 
onder de arbeiders van Turner & Newall stelde Doll vast dat van de 105 onder-
zochte sterfgevallen, 75 mensen asbestose ontwikkeld hadden. Doll had zijn stu-
die gebaseerd op arbeiders die allen in ernstige mate blootgesteld waren geweest 
aan asbest. Onder deze asbestosepatiënten hadden 15 mensen ook longkanker 
ontwikkeld. Van de 30 andere sterfgevallen waarin de ziekte asbestose na een 
autopsie weliswaar niet aan het licht was gekomen, leden ook 3 personen aan 
longkanker. Dit betekende dat er op de 105 sterfgevallen, uiteindelijk ook 18 per-
sonen (17,1%) longkanker hadden ontwikkeld. Voordien had onderzoek reeds 
aangetoond dat binnen een populatie van personen van vergelijkbare leeft ijd die 
niet blootgesteld werden aan asbest, minder dan 1% van de personen longkanker 
hadden ontwikkeld. De studie van Doll en het jaar 1955 markeerden dus het 
begin van de ‘harde’ kennis van en het inzicht over de kankerverwekkende eigen-
schappen van asbest, terwijl de vele patiëntenbeschrijvingen voordien eigenlijk al 
toelieten om dit verband eerder te leggen. Zo was over het risico op longkanker 
ten gevolge van blootstelling aan asbest reeds geschreven in Th e New York Times, 
Business Week, Scientifi c American en Newsweek in 1950.134

77. Turner & Newall, het asbestbedrijf dat het gezondheidsonderzoek had 
besteld, weigerde overigens om Doll toestemming te geven tot publicatie van deze 
voor hen verrassend negatieve resultaten.135 Doll zorgde er uiteindelijk zelf voor 
dat de studie werd gepubliceerd in 1955.136 De wetenschappers Jacob en Anspach 
stelden kort na de publicatie van Dolls verslag een toename vast van de frequentie 
aan longkanker bij werknemers tewerkgesteld in de asbestindustrie, en dit opmer-
kelijk genoeg bij werknemers waarvan het begin van de asbestblootstelling verder 
afl ag dan bij de asbestosepatiënten. Dat had er, zo zou later blijken, mee te maken 
dat als gevolg van de verbetering van de arbeidsbeschermingsmaatregelen, asbes-
tosepatiënten lang genoeg bleven leven om ook longkanker te kunnen ontwikke-
len.137 De Amerikaanse arts en epidemioloog Selikoff  van het Mount Sinai Medi-
cal Center, die gespecialiseerd was in longziekten, en die, zoals eerder aangeduid, 
naam had gemaakt met een studie naar asbestose (en tuberculose) bij arbeiders in 
de asbestisolatie-industrie, had bij zijn onderzoek eveneens de stijgende inciden-
tie aan longkankers bij asbestarbeiders in de isolatie-industrie vanaf eind van de 
jaren vijft ig opgemerkt. Selikoff  en zijn collega-onderzoekers hadden het overi-
gens veel moeilijker gehad dan Doll om voldoende onderzoek te kunnen voeren 
naar de incidentie aan asbestziekten bij de bedrijfsbevolking, omdat ze in eerste 
instantie geen toegang hadden gekregen tot de medische archieven van de 

133 G. Tweedale, a.w. 2000, p. 150-158.
134 F. Carnevale, E. Chellini (eds), Amianto. Miracoli, virtù, vizi, Firenze, 1992, 176 p.
135 G. Tweedale, a.w. 2000, p. 148-151.
136 British Journal of Industrial Medicine 1955, p. 81-86.
137 G. Jacob en M. Anspach, “Pulmonary neoplasia among Dresden asbestos workers”, Ann N Y 

Acad Sci. 1965, p. 536-548.
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arbeidsgeneeskundige dienst. Uiteindelijk konden ze, na bemiddeling door de 
vakverenigingen, toch een studie uitvoeren naar de gezondheidsgegevens van 
1500 arbeiders op scheepswerven, die allen al meer dan twintig jaar aan asbest 
waren blootgesteld. De onderzoeksgegevens die Selikoff  op die manier vergaarde 
met betrekking tot de incidentie van longkanker onder asbestisolatiearbeiders, 
achtte hij zo belangrijk dat hij de International Union Against Cancer ervan over-
tuigde om een werkgroep samen te stellen om het probleem verder te onderzoe-
ken. Eén en ander zou uiteindelijk leiden tot een internationaal asbestsymposium 
in New York in 1964 onder de auspiciën van de New York Academy of Sciences. Op 
die eerste internationale asbestconferentie in New York in 1964 bleek dat de 
wetenschappelijke consensus die destijds nog over asbestgerelateerde longkanker 
had bestaan (met name dat deze ziekte een complicatie zou vormen van asbes-
tose), door enkele medici nu ter discussie werd gesteld. Tijdens deze eerste asbest-
conferentie in New York werd wel nog geen consensus bereikt over de vraag of 
asbestgerelateerde longkanker ook kan ontstaan zonder dat asbestose eerst is 
opgetreden.

78. Uit de door Selikoff  in 1964 gepubliceerde onderzoek naar de incidentie van 
kanker onder asbestisoleerders in New York, bleek dat 7 maal meer asbestarbei-
ders overleden waren aan longkanker dan een vergelijkbare controlegroep buiten 
de asbestindustrie en 3 maal meer asbestarbeiders overleden waren aan gastro-
intestinale kankers dan een vergelijkbare controlegroep buiten de asbestindus-
trie.138 Ook de Amerikaanse epidemioloog Kleinfeld vond bij arbeiders in New 
York, die meer dan 15 jaar aan asbest waren blootgesteld, een mortaliteitscijfer 
aan longkanker dat negen maal hoger was dan bij een controlegroep buiten de 
asbestindustrie en een bijna vier maal hogere sterft e wegens gastro-intestinale 
kanker en peritoneale kanker. Beide onderzoekers stelden proportioneel ook veel 
gevallen van mesothelioom vast bij asbestisoleerders, een ziekte die tot dan toe 
uiterst zelden voorkwam in de Verenigde Staten.139

79. Als we ons richten op de kennisontwikkeling in Nederland, België en Frank-
rijk, valt het op dat de incidentie van longkanker bij asbestbenadeelden slechts 
sporadisch is gemeld in de literatuur140 terwijl het aantal patiënten (al dan niet 
met asbestose) dat overleed als gevolg van longkanker in buitenlandse beschrij-
vingen als relatief hoog wordt aangemerkt (zoals gezegd onder meer vanwege de 
langere overlevingsduur van asbestosepatiënten). Zielhuis had in 1968 in het 
Nederlands Tijdschrift  voor Geneeskunde wel al gewezen op de belangrijke con-
clusies van de Tweede internationale asbestconferentie: de door asbest veroor-

138 I.J. Selikoff  e.a., Asbestos exposure and neoplasia, in JAMA 1964, p. 22-26.
139 M. Kleinfeld, J. Messite e.a., “A study of workers exposed to asbestiform minerals in commer-

cial talc manufacture”, Environ Res. 1973, p. 132-143.
140 J. Hampe, “Longasbestose met carcinoom”, N.T.vG. 1956, p. 2965.
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zaakte longkanker hoeft  niet gebonden te zijn aan het gelijktijdige bestaan van 
asbestose.141 Ook de Belgische longarts Gyselen heeft  in zijn studie in het Neder-
lands-Belgische tekstboek uit 1971 over longaandoeningen hierop gewezen.142

80. Vanaf de jaren zestig groeide de aandacht snel voor een nieuwe asbestgere-
lateerde kanker, de ziekte mesothelioom. De eerste publicatie waarin een causaal 
verband werd vastgesteld tussen een blootstelling aan asbest en de tot dan toe zeer 
zeldzaam voorkomende mesothelioom, is van de hand van de Zuid-Afrikaanse 
arts Wagner, die hierover in 1960 een wetenschappelijke publicatie schreef na een 
onderzoek bij omwonenden van een asbestmijn in Zuid-Afrika.143 Wagner en zijn 
collega-onderzoekers hebben 33 gevallen van mesothelioom ontdekt en beschre-
ven bij personen die allen, op één uitzondering na, afk omstig waren uit dezelfde 
streek, met name de Asbestos Mountains in het noordwesten van de Kaapprovin-
cie. Dit is de streek waar in Zuid-Afrika crocidoliet werd ontgonnen. Opvallend 
was dat dit cijfer sterk contrasteerde met de volledige afwezigheid van pleu-
ramesothelioom bij grote delen van de bevolking, zoals bleek uit een onderzoek 
verricht in het Pneumoconiosis Bureau te Johannesburg en in het Pathology 
Department van het South African Institute of Medical Research. De publicatie 
van J.C. Wagner, C.A. Sleggs en Paul Marchand in het British Journal of Industrial 
Medicine van 1960, kan als het begin van de objectieve bekendheid worden 
beschouwd van het verband tussen asbest en mesothelioom, hoewel er in de voor-
afgaande periode onder wetenschappers dus ook wel al kennis bestond over de 
ziekte mesothelioom en het verband met een asbestblootstelling. Naast de toen al 
bekende beroepsmatige blootstelling aan asbest (industrial exposure), bleek overi-
gens (ook toen al) dat ook een indirecte blootstelling aan asbest tot mesothelioom 
kan leiden. Wagner haalde als (praktijk)voorbeelden 33 gevallen aan van perso-

141 R. Zielhuis, a.w. 1968; zie recent nog D. Egilman en A. Reinert, “Lung cancer and asbestos 
exposure: asbestosis is not necessary”, Am J Ind Med 1996, p.  398-406; M.R. Cullen, M.J. 
Barnett, J.R. Balmes e.a., “Predictors of lung cancer among asbestos-exposed men in the -caro-
tene and retinol effi  cacy trial”, Am J Epidemiol 2005, p. 260-270.

142 A. Gyselen, a.w. 1971, p. 64-80.
143 J.C. Wagner e.a., “Diff use Pleural Mesotheliomas and Asbestos Exposure in the North-

Western Cape Province”, British Journal of Industrial Medicine 1960, p. 260-271. Later rap-
porteerden Wagner en andere onderzoekers verdere onderzoeksbevindingen over mesotheli-
oom, onder meer in volgende publicaties: J.C. Wagner, “Epidemiology of diff use mesothelial 
tumors: evidence of an association from studies in South Africa and the United Kingdom”, 
Ann. NY Acad. Sci. 1965, p. 575-578 M. L. Newhouse en H. Th ompson, “Epidemiology of meso-
thelial tumors in the London area”, Ann. NY Acad. Sci. 1965, p. 579-588; W.T. McCaughey, 
“Asbestos and neoplasia: diff use mesothelial tumors. Criteria for diagnosis of diff use mesothe-
lial tumors”, Ann. NY Acad. Sci. 1965, p.  603-613; J. Churg, S. H. Rosen, and S. Moolten, 
“Histological characteristics of mesothelioma associated with asbestos”, Ann. NY Acad. Sci. 
1965, p. 614-622; I. Webster, “Mesotheliomatous tumors in South Africa: pathology and expe-
rimental pathology”, Ann. NY Acad. Sci. 1965, p. 623-646; D. O. Hourihane, “A biopsy series 
of mesotheliomata, and attempts to identify asbestos within some of the tumor”, Ann. NY 
Acad. Sci. 1965, p. 647-673; W.G. Owen, “Mesothelial tumors and exposure to asbestos dust”, 
Ann. NY Acad. Sci. 1965, p. 674-679.
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nen aan die in de omgeving van een (asbest-)mijn of asbestmolen woonden (child-
hood exposure) of die samenwoonden met asbestarbeiders die hun met asbest 
besmette kledij thuis lieten wassen (de zogenaamde thuisblootstelling). De meso-
thelioompatiënten die Wagner beschreef waren allen tussen 31 en 68 jaar oud op 
het ogenblik van de diagnose. Ze hadden allen vanaf hun kinderjaren in de mijn-
streek gewoond (slechts enkelen hadden ook in een asbestmijn gewerkt). Er werd 
maar bij 8 van de 33 gevallen van mesothelioom tegelijkertijd ook asbestose vast-
gesteld. De auteurs stelden vast dat de ontwikkeling van mesothelioom een laten-
tietijd heeft  van twintig tot veertig jaar na aanvang van de blootstelling. Ook op 
de in 1964 in New York gehouden Eerste Internationale Asbest Conferentie is 
komen vast te staan dat zowel beroepsmatige blootstelling als blootstelling door 
omwonenden van asbestmijnen, kan leiden tot de ziekte mesothelioom.

81. Het nieuws over het verband tussen asbest en mesothelioom verspreidde 
zich snel.144 Wagners onderzoeksgegevens waren van groot belang omdat ze ener-
zijds illustreerden dat asbest ook risicovol kan zijn voor personen die niet tewerk-
gesteld zijn in de asbestindustrie, maar in de nabijheid van asbestmijnen wonen 
en leven (de zogenaamde asbestblootstelling via het leefmilieu) en anderzijds aan-
toonden dat personen die indirect in contact komen met asbest (bv. via onder-
houdsactiviteiten en isolatiewerkzaamheden) ook risico lopen op het ontstaan 
van een asbestgerelateerde ziekte.

82. In de Verenigde Staten publiceerden Selikoff , Church en Hammond in 1964 
een rapport over de incidentie van mesothelioom onder werknemers in de isolatie-
industrie in de Verenigde Staten145, waarin het verband tussen een asbestblootstel-
ling en de ziekte mesothelioom werd bevestigd. In hun onderzoeksrapport kwam 
onder meer tot uiting dat ook een kortstondige blootstelling aan asbest kan leiden 
tot mesothelioom. Tijdens de eerder reeds vermelde eerste Internationale Asbest-
conferentie in 1964 te New York, onder auspiciën van de New York Academy of 
Sciences, en onder voorzitterschap van Selikoff , werd enkele jaren na de publicatie 
van de studie van Wagner een consensus bereikt over het verband tussen een 
asbestblootstelling en mesothelioom onder de aanwezige wetenschappers.146 
Geconcludeerd werd onder meer dat de volgende vier uitgangspunten in acht moe-
ten worden genomen bij een goed risicobeheer van asbest147:

144 G. Tweedale, a.w. 2002, p. 154.
145 I.J. Selikoff  e.a., Asbestos exposure and neoplasia, in JAMA 1964, p. 22-26; zie ook M.E. Bader, 

R.A. Bader, A.S. Tierstein en I.J. Selikoff , “Pulmonary Function in Asbestosis. Several Tests in 
a Long Term Prospective Study”, Ann. N. Y. Acad. Sci. 1965, p. 391.

146 X, “Report and recommendations of the working group on asbestos and cancer convened 
under the auspices of the Geographical Pathology Section of the International Union against 
Cancer”, Ann. NY Acad. Sci. 1965, p. 706-721.

147 J. C. Wagner, “Epidemiology of diff use mesothelial tumors: evidence of an association from 
studies in South Africa and the United Kingdom”, Ann. NY Acad. Sci. 1965, p. 575-578 M. L. 
Newhouse en H. Th ompson, “Epidemiology of mesothelial tumors in the London area”, Ann. 
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– personen tewerkgesteld in de asbestindustrie hebben een verhoogd risico op 
het ontwikkelen van longkanker;

– beschermingsmaatregelen tegen blootstelling aan asbeststof zijn eff ectief voor 
de preventie van asbestose maar niet voor de preventie van mesothelioom;

– ook buiten de werksfeer geeft  blootstelling aan asbest aanleiding tot asbestge-
relateerde kankers;

– de controlemethoden voor de beheersing van asbestblootstelling in bedrijven 
zijn niet geschikt voor alle vormen van blootstelling aan asbest.

83. In het oog sprong in 1965 vooral ook de belangrijke studie van M.L. New-
house en H. Th ompson in het British Journal of Industrial Medicine waarin zij 83 
gevallen van mesothelioom in Londen hadden beschreven, die waren vastgesteld 
in de periode 1917-1964. Hun onderzoek had bevestigd dat mesothelioom zowel 
kan worden veroorzaakt door beroepsmatige blootstelling (occupational expo-
sure) aan asbest als door thuisblootstelling (domestic exposure).148 De publicatie 
van Newhouse en Th ompson spitste zich toe op de blootstelling van de huisgeno-
ten van werknemers uit de asbestindustrie aan asbest, via de werkkledij van de 
arbeiders (thuisblootstelling). Daarnaast maakte het artikel ook melding van 
gevallen waarin de enige relatie tussen mesothelioom en asbest gevonden was in 
de zogenaamde neighbourhood exposure, de blootstelling aan asbest door het 
wonen in de nabijheid van asbestbedrijven.

84. Het inzicht in het verhoogde risico op het ontwikkelen van pleuraal of peri-
toneaal mesothelioom ten gevolge van een blootstelling aan asbest is uiteindelijk 
later ontstaan dan het inzicht in het verband tussen een asbestblootstelling en het 
ontstaan van longkanker. Deze vaststelling lijkt op het eerste gezicht paradoxaal, 
nu het oorzakelijk verband tussen een asbestblootstelling en mesothelioom veel 
makkelijker vastgesteld kan worden dan het causaal verband tussen een asbest-
blootstelling en de ziekte longkanker. Deze late vaststelling heeft  echter veel te 
maken gehad met de lange latentietijd van het intreden van mesothelioom. Pas 
dertig à veertig jaar na blootstelling aan asbest gaat deze kanker zich in de regel 
manifesteren, waardoor casusbeschrijvingen zich ook pas dertig à veertig jaar na 

NY Acad. Sci. 1965, p. 579-588; W.T. McCaughey, “Asbestos and neoplasia: diff use mesothelial 
tumors. Criteria for diagnosis of diff use mesothelial tumors”, Ann. NY Acad. Sci. 1965, p. 603-
613; J. Churg, S. H. Rosen, and S. Moolten, “Histological characteristics of mesothelioma asso-
ciated with asbestos”, Ann. NY Acad. Sci. 1965, p.  614-622; I. Webster, “Mesotheliomatous 
tumors in South Africa: pathology and experimental pathology”, Ann. NY Acad. Sci. 1965, 
p.  623-646; D. O. Hourihane, “A biopsy series of mesotheliomata, and attempts to identify 
asbestos within some of the tumor”, Ann. NY Acad. Sci. 1965, p.  647-673; W. G. Owen, 
“Mesothelial tumors and exposure to asbestos dust”, Ann. NY Acad. Sci. 1965, p. 674-679.

148 M.L. Newhouse, H. Th ompson, “Mesothelioma of pleura and peritoneum following exposure 
to asbestos in the London area”, Br J Ind Med. 1965, p.  261-269 en hun eerdere publicatie 
“Epidemiology of mesothelial tumors in the London area”, Ann. NY Acad. Sci. 1965, p. 579-
588.
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aanvang van het massale gebruik van asbest zijn gaan ontwikkelen.149 De artike-
len en rapporten van wetenschappers uit verschillende landen, waarin het ver-
band tussen een asbestblootstelling en het intreden van de ziekte mesothelioom 
werd bevestigd, kregen veel aandacht in publicaties over de gezondheidsrisico’s 
verbonden aan een asbestblootstelling in de industriële landen wereldwijd, waar-
onder verschillende publicaties in Nederland en België.150 Toch bleef het debat 
over de asbestgezondheidsrisico’s in deze periode nog beperkt tot kringen van 
wetenschappers, overheden, arbeidsinspecteurs en bedrijfsartsen: er vond met 
andere woorden geen breed publiek debat over deze gezondheidsrisico’s plaats.

85. In Nederland werd wel al in de jaren vijft ig in de medische literatuur het 
voorkomen van mesothelioom een aantal malen vermeld, maar er werd nog geen 
relatie gelegd met een asbestblootstelling.151 Het verband tussen een blootstelling 
aan asbest en het intreden van mesothelioom werd wel voor de eerste keer empi-
risch onderzocht in een patiëntcontroleonderzoek van Zielhuis.152 De Neder-
landse professor Zielhuis publiceerde ook een artikel in het Nederlands Tijdschrift  
voor Geneeskunde met een verslag van de Dresden conferentie (de Tweede Inter-
nationale Asbest Conferentie) die plaats had gevonden in 1968.153 Waar men in 
1964 in New York nog getwijfeld had over de vraag of de op dat ogenblik meest 
gebruikte asbestsoort, chrysotiel, wel carcinogeen was, en men de mogelijkheid 
had overwogen om het carcinogene blauwe en bruine asbest hierdoor te vervan-
gen, was deze hoop volgens Zielhuis op de tweede asbestconferentie verdwenen. 
Nochtans zou de asbestindustrie na de eerste asbestconferentie in 1964 nog tot 
midden de jaren negentig het verband tussen asbest en mesothelioom via tal van 
wetenschappelijke publicaties in twijfel proberen trekken. Ook zouden ze lange 
tijd voorhouden dat er voor de ontwikkeling van mesothelioom, net zoals dat het 
geval is bij longkanker en asbestose een drempelwaarde bestaat, waaronder de 
blootstelling aan chrysotielasbest niet schadelijk is. Met de juiste veiligheidsmaat-
regelen kon veilig worden gewerkt met asbest, zo werd lange tijd voorgehouden. 
Uit het Nederlandse verslag van de hand van prof. R.L. Zielhuis van de tweede 
asbestconferentie in Dresden in 1968154 blijkt dat onder wetenschappers in 1968 
ondertussen reeds een consensus was gegroeid over het gegeven dat de door 
asbest veroorzaakte longtumoren ook kunnen voorkomen zónder dat er vooraf-
gaand sprake was (geweest) van asbestose én dat deze ook kunnen voorkomen bij 
zogenaamde ‘neighbourhood cases’ (gevallen van asbestblootstelling in het leef-
milieu). Zielhuis vermelde overigens ook het synergetisch eff ect van roken en 

149 J. Barendrecht, P. Swuste, D. Heederik, a.w. 1997, p. 1093 e.v.
150 P. Swuste, A. Burdof en J. Klaver, a.w. 1988, p. 16.
151 De publicatie van Van Assen was de eerste waarin de ziekte mesothelioom werd beschreven in 

1953 (P. Swuste, A. Burdof en J. Klaver, a.w. 1988, p. 29).
152 R.L. Zielhuis, a.w. 1968, p.773 e.v.
153 R.L. Zielhuis, a.w. 1968, p.773 e.v.
154 R.L.Zielhuis, a.w. 1968, p. 773 e.v.
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asbest bij het ontstaan van longkanker, iets waar men vandaag mogelijk op terug-
komen moet (zie eerder in randnummer 45). Uit het verslag van Zielhuis blijkt 
ook dat onder wetenschappers in 1968 op de Tweede Asbestconferentie de moge-
lijkheid van een volksgezondheidsprobleem werd besproken.

86. Een belangrijke publicatie in Nederland was voorts het eerder reeds aange-
haalde proefschrift onderzoek van de bedrijfsarts Stumphius naar de incidentie 
van mesothelioom in de provincie Zeeland (zie randnummer 33 e.v.)). Het Neder-
landse bedrijf De Schelde, dat hoofdzakelijk bestond uit een scheepsbouwwerf en 
een machinefabriek in de Nederlandse provincie Zeeland, had zijn bedrijfsarts 
een onderzoek laten uitvoeren naar de relatie tussen blootstelling aan asbest en 
het intreden van mesothelioom. In 1969 verscheen het proefschrift  van deze 
bedrijfsarts, dr. Stumphius (Asbest in een bedrijfsbevolking155) waarin werd aan-
getoond dat de beroepsziekte mesothelioom in Nederland aanzienlijk vaker voor-
komt dan voorheen werd aangenomen. Stumphius had in samenwerking met 
andere artsen op het eiland Walcheren tussen 1962 en 1968 25 gevallen van meso-
thelioom vastgesteld (21 gevallen van pleuramesothelioom en 4 gevallen van 
mesothelioom van het peritoneum), en dit terwijl in dezelfde periode in Zeeland 
geen andere mesothelioomgevallen vastgesteld waren. Van de beschreven patiën-
ten, hadden 22 patiënten bij wie de ziekte mesothelioom was vastgesteld, gewerkt 
in het bedrijf waaraan Stumphius verbonden was als bedrijfsarts. Stumphius con-
cludeerde in zijn proefschrift  onder meer dat mesothelioom zichtbaar toeneemt, 
dat een asbestblootstelling vrijwel steeds een rol speelt bij het ontstaan van deze 
ziekte en dat niet alleen een beroepsmatige blootstelling aan asbest verantwoor-
delijk kan zijn voor het ontstaan van mesothelioom, maar ook een blootstelling in 
de algemene levenssfeer156:

“De tijd dat asbest alleen een bedrijfsgeneeskundig probleem vormde, [ligt] defi nitief 
achter ons (…). In het buitenland blijkt reeds, dat asbest zich tot een volksgezondheids-
probleem ontwikkelt; het is niet te verwachten, dat Nederland hierop een uitzondering 
vormt, integendeel.”

87. Stumphius en Zielhuis waren overigens niet de enige die aandacht hadden 
voor het asbestprobleem in Nederland in de tweede helft  van de jaren zestig. In 
hetzelfde jaar waarin het empirische onderzoek van Stumphius werd voorgesteld, 
(1967) publiceerde de Nederlandse professor J. Snijder op 4 maart 1967 een schrif-
telijke versie van zijn ‘Klinische Les over Asbestose’ voor de Universiteit van 
Amsterdam in het Nederlands Tijdschrift  voor Geneeskunde (gedateerd december 
1966). Snijder schreef in zijn rapport dat asbest niet alleen gevaren oplevert voor 
degenen die in asbestmijnen of asbestfabrieken werken, maar dat er als gevolg van 

155 J. Stumphius, a.w. 1969.
156 J. Stumphius, a.w. 1969.



Deel 1. Asbest als maatschappelijk gezondheidsrisico

50 Intersentia

het stijgende aantal toepassingen van asbest en daarmee verband houdend, ook 
de substantieel toegenomen asbestproductie, ook gevaren dreigden “voor groepen, 
waarvoor die niet zo voor de hand liggen zoals bouwvakarbeiders, (…) huisgenoten 
van asbestwerkers (…) en mensen die wonen in de omgeving van asbestmijnen en 
asbestverwerkende industrieën of aan wegen waarlangs asbest wordt getranspor-
teerd. (…).”157 Hij verwees naar een artikel in de Britse krant the Lancet, waaruit 
blijkt dat ook de internationale pers geïnformeerd was: “Niet lang geleden kon 
men in de Lancet lezen dat er asbestafval in de naaste omgeving van huizen was 
gestort!”

88. Snijder maakte in zijn artikel nog melding van de relatie die blijkt te bestaan 
tussen de inademing van asbeststof en het voorkomen van bepaalde maligne 
tumoren, en van het verband tussen een blootstelling aan asbest en het ontstaan 
van mesotheliomen:

“Van recenter tijd dateert de ontdekking, dat er verband bestaat tussen de blootstelling 
aan asbest en het ontstaan van mesotheliomen (…). De tot nu toe beschikbare gegevens 
wijzen erop, dat de kans op het ontstaan van bronchuscarcinomen niet aan een bepaalde 
soort asbest gebonden is, terwijl er daarentegen wél aanwijzingen zijn dat het in het 
bijzonder één soort asbest zou kunnen zijn, namelijk het crocidoliet, dat in het bijzonder 
gevaar oplevert voor het ontstaan van mesotheliomen. (…).“

Nadat Snijder had aangegeven dat hij hiermee slechts de belangrijkste medische 
problemen had aangeduid, die de toepassing van asbest in de industrie met zich 
brachten, concludeerde hij voorts158:

“De profylaxe zou eenvoudig zijn, indien het mogelijk was, het asbest voor alle doelein-
den door andere, ongevaarlijker grondstoff en te vervangen. Vijf à tien jaar na het tijd-
stip waarop de vervanging een feit zou zijn geworden, zou de asbestose verdwenen zijn, 
maar het zou nog ongeveer 4 decennia duren, eer alle aan asbest te wijten gevallen van 
bronchuscarcinoom en mesothelioom tot het verleden zouden behoren. Nu zo’n vervan-
ging wel uitgesloten lijkt, rust op technici, biologen en medici de plicht, in nauwe samen-
werking alles te doen om de gevaren tot het uiterste te beperken.

89. In België hebben deze wetenschappelijke publicaties en rapporten uit het 
buitenland over de asbestgerelateerde kankers geen aanleiding gegeven tot een 
globaal onderzoek naar de eigen situatie. Op dit ogenblik zijn er overigens nog 
steeds geen grote epidemiologische studies uitgevoerd naar de incidentie van 
asbestziekten, zoals het gerichte bedrijfsgeneeskundig onderzoek van Stumphius 
in Nederland en van Selikoff  in de Verenigde Staten. In tegenstelling tot wat het 
geval is in Frankrijk en Nederland, is het ook niet eenvoudig om in de weten-
schappelijke en epidemiologische literatuur indicaties te vinden van het feit dat in 

157 R.F. Ruers, a.w. 2012, p. 71.
158 R.F. Ruers, a.w. 2012, p. 71.
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België wetenschappers, artsen en beleidsmakers op de hoogte waren van de ernst 
van de risico’s van asbest voor de (volks)gezondheid.159 Nochtans staat wel vast 
dat in medische kringen de kennis over de asbestgezondheidsrisico’s in België 
niet onderdeed voor deze in de omringende landen, hoewel er in België door 
wetenschappers en artsen bijzonder weinig over asbestgezondheidsrisico’s werd 
gepubliceerd. In de belangrijkste internationale medische elektronische databank 
‘Medline’ wordt slechts melding gemaakt van twee onderzoeken: het eerste onder-
zoek betreft  dat van Professor Gyselen (als diensthoofd-pneumoloog verbonden 
aan de KU Leuven) en collega-onderzoekers, dat in 1967 gepubliceerd werd en dat 
een hoog aantal sterfgevallen als gevolg van maagkanker in de buurt van een 
asbestbedrijf beschrijft .160 Het tweede onderzoek waarvan melding wordt 
gemaakt, is dat van Professor Lacquet en medeonderzoekers, onder wie Dr. 
Lepoutre (toenmalige bedrijfsarts van Eternit), dat in 1980 is verschenen.161 Dit 
onderzoek bevestigt de voorgaande studie en stelt vast dat er naast de asbestose-
gevallen een verhoging is van sterfgevallen naar aanleiding van maag- of darm-
kanker. Daarnaast blijkt uit een studie van dezelfde Professor Gyselen die opge-
nomen werd in een Nederlands-Belgische tekstboek, met als titel Beroepsziekten 
van het ademhalingsstelsel dat ook in België wetenschappers goed op de hoogte 
waren van alle onderzoeken, rapporten en verslagen in binnen- en buitenland 
over de asbestgezondheidsrisico’s voor de brede bevolking162:

“Tijdens de jongste decennia zijn produktie en gebruik van asbest bijzonder sterk toege-
nomen terwijl de stofb estrijding in de asbestverwerkende industrie grote vorderingen 
heeft  gemaakt. Dit heeft  geleid enerzijds tot een lagere incidentie en een langere latentie-
tijd van de asbestose bij asbestarbeiders en anderzijds tot een uitbreiding van de asbest-
expositie tot professionele en niet-professionele bevolkingsgroepen met de mogelijke 
gevolgen van dien. Tussen deze mogelijke gevolgen van de asbestexpositie gaat de aan-
dacht vooral naar de cancerogene activiteit. Het lijkt vrijwel zeker dat naarmate de 
asbestose wegens de verminderde expositieintensiteit in frequentie afneemt en langza-
mer tot stand komt, de associatie met bronchuscarcinoom meer op de voorgrond treedt. 
De vraag blijft  echter open of longkanker als gevolg van asbestexpositie ook voorkomt 
zonder begeleidende asbestose en of het sigarettenroken niet de doorslaggevende factor 
is. De incidentie van het bronchuscarcinoom bij asbestarbeiders, die sigarettenrokers 
zijn, is inderdaad ontstellend hoog. Bij niet-rokers lijkt de correlatie tussen asbestexpo-
sitie en bronchuscarcinoom minder duidelijk.”

159 Althans zijn er nauwelijks indicaties te vinden dat er, bv. toen men op grote schaal de techniek 
van het spuiten van asbest is gaan toepassen in de jaren zestig van vorige eeuw na de zware 
brand in de Innovation in Brussel in 1967, kennis bestond over de gevaren verbonden aan een 
asbestblootstelling.

160 H. Van de Voorde, E. Meulepas, A. Gyselen en O. Koppen, “Mortality in the population living 
close to, and in employees working in, an asbestos industry in the North of Brabant”, Acta 
Tuberc Pneumol Belg. 1967, p. 924-942.

161 L.M. Lacquet, L. Van der Linden en J. Lepoutre, “Roentgenographic lung changes, asbestosis 
and mortality in a Belgian asbestos-cement factory”, IARC Sci Publ. 1980, p. 783-793.

162 A. Gyselen, a.w. 1971, p. 64-80.
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90. Professor Gyselen wijst in zijn bijdrage, gepubliceerd in 1971, vooral op de 
stijgende incidentie van de gevallen van de ‘nieuwe’ asbestkanker mesothelioom:

“Of asbestexpositie ook het ontstaan van gastrointestinale kankers in de hand werkt, 
zoals sommige Amerikaanse publikaties vermelden, vraagt nog om nadere bevestiging, 
doch het voomaamste probleem dat thans oprijst, is wel dat van de correlatie tussen 
asbestexpositie en de ontwikkeling van diff uus mesothelioom van pleura of peritoneum. 
Het lijdt geen twijfel dat de diagnose van deze zeldzame kwaadaardige aandoening tij-
dens de jongste jaren frequenter wordt gesteld en wel meestal bij personen die vele jaren 
tevoren aan (eerder geringe) hoeveelheden asbest (en nagenoeg uitsluitend aan crocido-
liet) blootgesteld waren. De vraag wordt bijgevolg in alle scherpte gesteld of asbest van 
een professioneel risico niet een bedreiging geworden is voor de algemene volksgezond-
heid, vooral wanneer men bedenkt dat asbestlichaampjes (of althans structuren die als 
dusdanig beschouwd kunnen worden) aangetroff en worden in de longen bij ongeveer 
een vierde van de volwassen stadsbewoners in de industrieel ontwikkelde landen. 
Wright (1969), die van oordeel is dat de z.g. asbestlichaampjes die men aantreft  in de 
longen van niet-professioneel geexposeerden, in feite een andere oorsprong kennen 
(inhalatie van talkpoeder b.v.) meent echter dat het risico, verbonden aan luchtveront-
reiniging door asbeststof, tijdens de voorbije jaren enorm overdreven werd.”

91. Hij verwijst naar de uitgebreide epidemiologische studie van Stumphius en 
wijst op de noodzaak van analoge onderzoeken in België:

“Uitgebreid en gericht epidemiologisch onderzoek zal hierop in de eerstvolgende jaren 
het antwoord moeten geven. De studie, die Stumphius ondernam in samenwerking met 
andere artsen in Zeeland, is in dit verband reeds een belangrijke bijdrage. Een onder-
zoek naar de doodsoorzaken bij de bevolking, woonachtig in de omgeving van en bij 
arbeiders werkzaam in een asbestverwerkende industrie in het no orden van Brabant 
(Belgie) door Van De Voorde e.a. toonde wel een kankersterft e aan die hoger lag dan het 
rijksgemiddelde, maar niet hoger dan die van een vergelijkbare bevolking in een lande-
lijke niet-industriele controlestreek. Mee wegens de onzekerheid in veel gevallen in ver-
band met de betrouwbaarheid van de aangegeven doodsoorzaken konden uit deze retro-
spectieve studie geen defi nitieve besluiten getrokken worden. Prospectieve studies, zoals 
die welke het verband tussen roken en bronchuscarcinoom hebben aangetoond, zijn dan 
ook ten zeerste gewenst”.

92. Rijst dan de vraag in welke mate deze kennis in wetenschappelijke kringen 
ook bekend was bij de beleidsmakers. Op 1 maart 1966 berichtte bijvoorbeeld de 
Amersfoortse Courant over een ‘Dringend onderzoek naar dodelijke asbest ziekte’. 
In het artikel werd uiteengezet dat wetenschappers en ambtenaren van ministe-
ries in Engeland een grootschalig onderzoek hadden uitgezet naar een verontrus-
tende ‘nieuwe’ asbestgerelateerde beroepsziekte die niet alleen in staat was om de 
gezondheidsschade van arbeiders aan te tasten, maar ook die van hun huisgeno-
ten en zelfs die van omwonenden van asbestbedrijven:



Hoofdstuk 2. Het ontstaan van inzichten in asbestgerelateerde gezondheidsschade

Intersentia 53

“Het gaat om een tumor, mesotheloma genaamd. Dit gezwel, dat in korte tijd tot de 
dood van de patiënt leidt, pleegt zich uit te breiden over het longvlies. Nog maar kort 
geleden werd dit verschijnsel zo zelden opgemerkt, dat vele pathologen aan het bestaan 
ervan twijfelden. Nu komt deze tumor in toenemende mate bij sectie aan het licht en 
dan blijkt tevens dat de slachtoff ers met asbest te maken hebben gehad”

93. In het bericht wordt ook nog verwezen naar het rapport van M. Newhouse 
en H. Th ompson uit 1965, dat volgens de journalist veel aandacht had gekregen 
in wetenschappelijke kringen.163 In Nederland was het dus zo dat beleidsmakers 
zich goed bewust waren van de asbestgezondheidsrisico’s. Dit blijkt bijvoorbeeld 
ook uit het jaarverslag van de Arbeidsinspectie over 1966, waarin vermeld staat 
dat de bedrijfsartsen nadrukkelijk werden herinnerd aan het mogelijke verband 
tussen inademing van asbeststof en het ontstaan van mesothelioom.164 In het 
jaarverslag van de Arbeidsinspectie over 1971 met als titel ‘Werken met asbest’ is 
onder meer geschreven:

“Door inademing van asbeststof kan een aantal ziekten van de longen en soms van 
andere organen ontstaan welke alle een voortschrijdend karakter vertonen. Er dient 
daarom naar gestreefd te worden de kans op inademing van dit stof zo gering mogelijk 
te maken. (…) Ingeademd asbeststof vormt een bedreiging voor de gezondheid van de 
mens. (…) Er zijn sterke aanwijzingen dat asbest mee een rol speelt bij het ontstaan van 
mesothelioom. Daar de relatie tussen het ontstaan van deze aandoening en de inge-
ademde hoeveelheid asbestvezels niet bekend is, is het niet mogelijk een maximaal aan-
vaardbare concentratie aan te geven waarbij het volkomen veilig zou zijn te werken. (…) 
Een dergelijke situatie kan alleen worden bereikt als er geen asbest meer wordt verwerkt 
of gebruikt.”

94. De Belgische beleidsmakers waren in deze periode echter eveneens goed op 
de hoogte van de ernstige gezondheidsgevaren van een asbestblootstelling. Uit 
onderzoek van de interne rapporten van de Belgische Hoge Gezondheidsraad 
blijkt dat het gevaar van asbest voor de gezondheid in België eind van de jaren 
zestig van vorige eeuw al bekend was in beleidskringen in België. Illustratief daar-
voor is een intern rapport, opgesteld op vraag van de toenmalige Minister van 
Volksgezondheid, naar aanleiding van de vraag tot vestiging van een Canadees 
asbestverwerkend bedrijf (‘Asbestos Corporation Ltd.’). Het bedrijf had aan de 
Minister van Volksgezondheid een vraag gesteld over de houding van de sanitaire 
overheden in België ten aanzien van de vestiging van een asbestverwerkend 
bedrijf. Het bedrijf wou van de minister met name vernemen welke de vereisten 
waren die de Belgische wetgever oplegde aan asbestbedrijven op het gebied van 

163 Advies van dr. A. Lafontaine van de Gezondheidsraad van 16  december 1969, zie archieven 
Gezondheidsraad.

164 Advies van dr. A. Lafontaine van de Gezondheidsraad van 16  december 1969, zie archieven 
Gezondheidsraad.
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hygiëne en veiligheid in de arbeidsplaats.165 Uit een advies van de Belgische Hoge 
Gezondheidsraad uit 1969, dat werd opgesteld op vraag van de Belgische minister 
van Volksgezondheid naar aanleiding van deze vraag van een Canadees asbestbe-
drijf om een dochterbedrijf op te richten in België, blijkt dat de Belgische weten-
schappers en de Belgische Hoge Gezondheidsraad de onderzoeksresultaten in het 
buitenland met betrekking tot mesothelioom en de risico’s voor de beroepsbevol-
king en voor omwonenden goed opvolgden:

“Depuis plus de 35 ans, une relation positive a été établie entre l’exposition industrielle 
à l’asbeste et les pneumoconioses qui en résultent d’une part et le cancer du poumon 
d’autre part. Ce n’est pas le problème qui doit être débattu aujourd’hui: l’asbeste pulmo-
naire est une maladie professionnelle reconnue et indiscutée vis-à-vis de laquelle des 
mesures preventives ont été préconisées notamment la lutte contre l’empoussièrage de 
l’atmosphère. Au cours de la dernière decennia l’attention a été attirée sur d’autres 
manifestations pathologiques que provoqueraient les poussières d’asbeste lors 
d’expositions relativement faibles: il ‘s agit notamment de mesotheliome pleuraux et 
péritoneaux survenant non seulement dans les installations industrielles mais égale-
ment à distance de celles-ci. Ce sont les Sud-Africains qui ont attiré les premiers 
l’attention sur les mésothelioma survenus chez des habitants n’ayant jamais travaillé 
dans les moulins à crocidolite mais vivant dans un périmètre distant parfois de plu-
sieurs kilomètres. A côté de l’exposition faible, nettement insuffi  sante pour causer une 
asbestose pulmonaire, un autre élément étonnant est la très longue période de latence 
entre l’exposition et l’apparition du mésotheliome qui peut attendre 20 et même 40 ans.
(…)
Le problème qui est posé aujourd’hui n’est, à mon avis, qu’un de ceux qui doit préoccu-
per le [Conseil Supérieur d’Hygiène Publique]: l’installation d’une usine d’asbeste sus-
cite des problèmes tant au sujet de la sécurité intérieure qu’à propos de l’environnement 
mais il importe également, si le risque existe, de considérer les usages multiples de 
l’asbeste dans l’industrie du bâtiment, dans le revêtement des routes, dans la fabrica-
tion des ferrodos, etc. et de tenir compte de la pollution de l’atmosphère des villes par les 
‘corps’ d’asbeste.”

95. Volgens Dr. A Lafontaine van de Belgische Gezondheidsraad verklaren de 
schadelijkheid van lage dosissen blootstelling aan asbest voor de gezondheid en 
de lange latentietijden voor de ontwikkeling van de ziekte, waarom in de weten-
schappelijke literatuur regelmatig tegenstrijdige berichten verschijnen over de 
gezondheidseff ecten van een blootstelling aan asbest:

“Ces deux éléments expliquent:
1. les avis assez divergents qui ont pu être émis dans la littérature au sujet des dangers 

de l’asbeste par le milieu extérieur;
2. l’émotion qui a saisi aussi bien les médecins du travail que les hygiénistes en raison 

des quantités considérables d’asbeste mises en œuvre poux des usages très divers”.

165 Advies van dr. A. Lafontaine van de Gezondheidsraad van 16  december 1969, zie archieven 
Gezondheidsraad.
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Zijn rapport vat de internationale publicaties over de asbestgezondheidsrisico’s 
als volgt samen, die daarmee destijds dus ook in medische kringen bekend waren 
in België:

“Les nombreuses publications parues au cours des cinq dernières années peuvent se 
résumer comme suit:
1. si l’on étudie les cas de mésotheliomes survenus au cours des cinquante dernières 

années, il existe une relation indiscutable entre l’exposition professionnelle à 
l’asbeste et la vie à proximité d’une installation traitant l’asbeste d’une part et 
l’aff ection d’autre part;

2. outre le cancer du poumon qui est l’aboutissement d’un nombre élevé de cas d’asbeste 
pulmonaire, il existe chez les personnes exposées à l’asbeste professionnellement ou 
non, une fréquence accrue des cancers de l’estomac et du colon;

3. on observe dans des pays comme la France que la fréquence des mésotheliomes dans 
la population croît régulièrement bien que l’industrie de l’asbeste soit peu dévelop-
pée dans ce pays;

4. on retrouve de plus en plus lorsqu’on les recherche des ‘corps’ d’asbeste dans les pou-
mons et la paroi gastrique des citadins autopsiés. Les constatation atomopatholo-
giques et expérimentales semblent donner à la crocidolité un rôle bien plus méchant 
qu’aux autres fi bres d’asbeste (chrysotile, amosite, anthophyllite, trémolite) et cela 
probablement en raison de son pouvoir de dissociation plus élevé en microfi bres;

5. à côté des composants fondamentaux (silicates complexes de calcium, de magne-
sium et d’alumine) les fi bres d’asbeste sont contaminées par des huiles minérales 
naturellement présentes ou introduites au cours des traitements. Il est peut-être 
intéressent de souligner que la crocidolité contient des quantités assez importantes 
de 3-4 benzopygène et que c’est justement cette fi bre qui a été incriminée dans les 
‘épidémies’ de mésotheliomes signalées en Afrique du Sud (Wagner et al, Brit.J.Ind.
Med. 1960 –17 –260). La présence de certains métaux comme le nickel (0,5%) et le 
chrome (0,1%) dans la chrysolite qui sera probablement traitée dans l’usine prévue 
peut également jouer un rôle.
Toutefois il semble que la fi bre elle-même joue un rôle cancérogène comme l’ont 
montré Smith et Elasser par injection intrapéritonéale – chez les hamsters: elle 
exerce en outre une action nocive sur les lysozomes et les phagosomes des macro-
phages en culture (Harington et Allison).”

96. De adviseur van de Gezondheidsraad die de vraag van de minister van 
volksgezondheid naar de wenselijkheid van de vestiging van een Canadees asbest-
bedrijf in België had doorgespeeld gekregen, oordeelde in de eerste plaats dat een 
hoge mate aan voorzorg en voorzichtigheid in acht moest worden genomen bij de 
omgang met asbestgezondheidsrisico’s, zoals destijds reeds het geval was met 
betrekking tot de inplanting van nucleaire installaties166:

166 Advies van dr. A. Lafontaine van de Gezondheidsraad van 16  december 1969, zie archieven 
Gezondheidsraad.
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“Ces divers éléments suffi  sent, à mon avis, pour justifi er une attitude de prudence pour 
l’implantation de l’usine prévue: il faut, à mon avis, agir à l’égard d’une telle installa-
tion en s’inspirant jusqu’à un certain point de la philosophie suivie pour les installations 
nucléaires (…)”.

De adviseur formuleerde vervolgens enkele suggesties om die hoge mate aan 
voorzorg zo goed mogelijk te implementeren167:

“1. assurer par tous les moyens (aspirateurs, épurateurs de poussières etc.) la sécurité 
interne de l ‘installation (…)

2. assurer par tous les moyens la réduction à un niveau aussi bas que possible des rejets 
de poussières d’asbeste dans l’environnement et prendre des dispositions pour que 
les poussières recueillies par les systèmes d’épuration soient rendues inoff ensives 
(…)”

Een opmerkelijk adequate suggestie van de adviseur was om een veiligheidsperi-
meter te voorzien rond het asbestbedrijf waarbinnen geen woongelegenheden 
zouden mogen voorkomen168:

“(…) bien que l’asbestose soit rare, en dehors de l’industrie, les constatations faites font 
suggérer l’établissement d’un périmètre de sécurité autour de l’usine (l,5km) où 1‘habi-
tat de l’établissement sera aussi réduit que possible et même exclus pourrait être justifi é 
dans l’état actuel de nos connaissances mais il faut tenir compte de l’effi  cacité des 
 mesures prises pour éviter les rejets. Cette zone de sécurité doit être déclarée par les 
services d’urbanisme zone non aedifi cando en ce qui concerne la construction 
d’habitations résidentielles. ”

De adviseur voegde daar nog op eigen titel aan toe dat de sussende geluiden van 
de bedrijfsgeneesheren van het Canadese asbestbedrijf niet ernstig konden wor-
den genomen169:

“Les arguments avancés par le service médical de l’entreprise me paraissent trop apai-
sants pour être considérés comme valables, notamment le délai de latence du mésothe-
liome est trop long pour être aussi affi  rmatif et le peuplement du Canada diff ère actuel-
lement de celui de notre pays. On pourrait objecter par ailleurs que des usines traitant 
l’asbeste existeraient déjà en Belgique et qu’il ne semble pas qu’elles aient causé des 
ennuis à la population: une telle affi  rmation doit être admise avec circonspection parce 
que les enquêtes rétrospectives sont diffi  ciles, que la latence est grande et que l’attention 
n’a été attirée que récemment sur le problème. En plus, Vandervoorde dans une publica-

167 Advies van dr. A. Lafontaine van de Gezondheidsraad van 16  december 1969, zie archieven 
Gezondheidsraad.

168 Advies van dr. A. Lafontaine van de Gezondheidsraad van 16  december 1969, zie archieven 
Gezondheidsraad.

169 Advies van dr. A. Lafontaine van de Gezondheidsraad van 16  december 1969, zie archieven 
Gezondheidsraad.
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tion récente semble retrouver une fréquence signifi cativement accrue des cancers, des 
pneumonies et des bronchites chroniques dans les communes à asbeste par rapport au 
reste de la population belge.”

Opmerkelijk en verhelderend is voorts nog dat het ‘state of the industry’-verweer 
dat de volgende decennia in de asbestaansprakelijkheidsprocedures één van de 
kernpunten van de verdedigingsstrategie van asbestbedrijven zou gaan uitmaken 
(zie hierna deel drie), door deze adviseur in 1969 al duidelijk werd verworpen170:

“Aussi me semble-t-il mal venu d’utiliser l’argument d’un précédent existant à un 
moment où le problème du danger éventuel n’était pas connu.”

De wenselijkheid van het zoeken naar alternatieven en de discussie daarover met 
de industrie (die wel bereid was om haar bedrijfsproces veiliger te maken, maar 
niet om haar industrietak meteen op te geven) was rond 1969 ook al voorwerp van 
debat in wetenschapskringen, zo blijkt uit dit rapport van de Belgische Gezond-
heidsraad171:

“Hardy en 1965 (…) avait clairement attiré l’attention sur l’aspect vrijwel ubiquitaire du 
problème. Murray en 1966 (…) va plus loin et pose le problème de la recherche de sub-
stituts de l’asbeste dans la plupart des usages. Murray répond aux industriels qui pré-
tendent que l’asbeste est un produit très utile et souvent indispensable, qu’il est aussi 
vrai que l’action toxique potentielle très répandue du produit est impossible à contrôler 
par les mesures actuellement possibles et qu’un réel eff ort doit être fait pour découvrir la 
possibilité d’employer autre chose ou de créer quelque chose de plus sûr.”

97. De Belgische adviseur van de Gezondheidsraad had enkele keren verwezen 
naar de situatie in Frankrijk. Ook in Frankrijk werd midden van de jaren zestig 
van vorige eeuw in medische kringen aandacht besteed aan mesothelioom. Pro-
fessor Turiaf, lid van de Académie de Médecine, beschreef in 1965 enkele zaken in 
de Bulletin de l’Académie de médecine.172 Hij wees onder meer op de ‘laattijdig-
heid’ van de publicaties over het verband tussen asbestblootstelling en kanker in 
Frankrijk en over de rol van de asbestlobbyclubs in dit verband:

“En France, le problème asbestose-cancer ne parait guère avoir préoccupé grand monde. 
La négation du pouvoir cancérigène de l’amiante est une opinion fort répandue qui, 
pourtant ne repose pas sur des études contrôlables. Aucun grand inventaire, aucun tra-

170 Advies van dr. A. Lafontaine van de Gezondheidsraad van 16  december 1969, zie archieven 
Gezondheidsraad.

171 Advies van dr. A. Lafontaine van de Gezondheidsraad van 16  december 1969, zie archieven 
Gezondheidsraad.

172 G. Dériot en J-P Godefroy, Le drame de l’amiante en France: comprendre, mieux réparer, en 
tirer des leçons pour l’avenir, rapport du Sénat français, 2005, zie www.senat.fr/rap/r05-037-1/
r05-037-1.html.
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vail d’ensemble n’a été entrepris chez nous pour apporter une vraie contribution à un 
aspect pourtant singulier de la carcinose broncho-pulmonaire, pleurale ou péritonéale, 
qui parait avoir partie liée avec l’asbestose. Nous avons, quant à nous, tenté d’ouvrir une 
enquête clinique pour essayer de retrouver et de savoir ce qu’il était advenu des anciens 
compagnons de travail de notre malade, de nous informer sur la qualité et la provenance 
de l’amiante qu’il avait manipulé. Nous n’avons pu aboutir. Les dirigeants de la Cham-
bre Syndicale de l’Amiante et les employeurs directs où avait travaillé ce malade pen-
dant 40 ans n’ont pas estimé devoir nous recevoir “.

98. Nochtans zijn er geen in parlementaire verslagen of andere beleidsdocu-
menten geen sporen terug te vinden waaruit blijkt dat op beleidstechnisch vlak 
daadwerkelijk iets werd gedaan, anders dan preventief waarschuwen en het 
opdragen van stofb estrijdingsmaatregelen, tot eind van de jaren zeventig in de 
onderzochte landen. Kennelijk werden deze waarschuwingen in die periode nog 
niet voldoende au sérieux genomen. Uit de vele getuigenissen (onder meer via 
processtukken) van asbestarbeiders in deze periode blijkt dat arbeiders zelf ook 
wel enig besef hadden van de potentiële schadelijkheid van asbestvezels, maar dat 
het onduidelijk was welke gezondheidsrisico’s precies speelden. Bij wijze van 
voorbeeld kan verwezen worden naar het mondelinge verhoor van een oud-werk-
nemer uit de asbestindustrie in de eerste belangrijke asbestproductaansprakelijk-
heidszaak in de Verenigde Staten Borel/Fibreboard (1973).173

“(…)
A. Yes, I knew the dust was bad but we used to talk (about) it among the insulators, 
(about) how bad was this dust, could it give you TB, could it give you this, and everyone 
was saying no, that dust don’t hurt you, it dissolves as it hits your lungs. Th at was the 
question you get all the time.
Q. Where would you have this discussion, in your Union Hall?
A. On the jobs, just among the men.
Q. In other words, there was some question in your mind as to whether this was dange-
rous and whether it was bad for your health?
A. Th ere was always a question, you just never know how dangerous it was. I never did 
know really. If I had known I would have gotten out of it.
Q. All right, then you did know it had some degree of danger but you didn’t know how 
dangerous it was?
A. I knew I was working with insulation.
Q. Did you know that it contained asbestos?
A. Yes, sir, but I didn’t know what asbestos was.(…)”

173 Het eerste ‘grote’ asbestproces dat in de Verenigde Staten plaatsvond, was het zgn. proces 
Borel/Fibreboard; dit proces was aanhangig gemaakt eind jaren zestig tegen de grootste asbest-
multinationals in de VS (waaronder Johns-Manville). Het proces leidde tot de eerste uitspraak 
waarbij een werkgever op grond van de productaansprakelijkheid civielrechtelijk aansprake-
lijk werd gesteld voor het ter beschikking stellen van onredelijk gevaarlijke producten zonder 
afdoende waarschuwing voor de gezondheidsrisico’s (Clarence Borel / Fibreboard Paper 
Products Corporation voor de United States Court of Appeals for the Fift h Circuit 10 september 
1973, 493 F.2d 1076; 4 Envtl. L. Rep. 20).
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99. In deze zaak werd geoordeeld op grond van de zogenaamde Second Restate-
ment of Torts, section 402A dat de kennis van een producent over zijn producten 
en de eraan verbonden gevaren gelijk moet staan aan kennis “to the knowledge 
and skill of an expert”. Op de producent rust volgens de rechter een onderzoeks-
plicht, niet alleen op het ogenblik van het op de markt brengen van een product, 
maar ook gedurende de verdere levensduur. Bij lezing van de getuigenis van 
arbeider Borel rijst wel de vraag of individuele schadelijders, indien ze op de 
hoogte waren geweest van de gezondheidsrisico’s verbonden aan een asbestbloot-
stelling, deze stof ook in het verre verleden eff ectief als een onverantwoord risico 
zouden hebben aangemerkt. Sociaalpsychologisch onderzoek heeft  immers 
 uitgewezen dat negatieve gezondheids- en veiligheidseff ecten eerder worden 
geaccepteerd wanneer de voordelen van de technologie of activiteit vanuit 
 sociaaleconomisch oogpunt groter worden geacht dan de nadelen.174

Zoals in deel vier zal worden aangeduid, hebben tal van factoren en triggers, 
naast de ‘objectieve’ inzichten over de asbestgevaren, een rol gespeeld in de 
 huidige risicoperceptie van asbest als een gevaarlijke stof en een onverantwoord 
risico.175

2.5. CONCLUSIE

100. Het merkwaardige aan het asbestgebruik is dat al zeer lange tijd bekend is 
en dus objectief kenbaar is176 dat het bijzonder gevaarlijk en risicovol is. Uit de 
geschrift en van de Amerikaan Hoff man, die in de jaren twintig van vorige eeuw 
als statisticus werkzaam was bij een van de belangrijkste Amerikaanse verzeke-
ringsmaatschappijen, de Prudential Insurance Company, blijkt dat ook de bedrij-
ven en hun verzekeraars al in de eerste helft  van de twintigste eeuw kennis hadden 
van de asbestgevaren. De fatale gevolgen van een asbestblootstelling werden dui-
delijk aan de orde gesteld in de internationale wetenschappelijke literatuur, eerst 
in de professionele sfeer, waar de nadruk lag op het beroepsrisico op de ‘oudste’ 
asbestziekte, asbestose en geleidelijk aan, vanaf de jaren vijft ig, ook op maligne 
tumoren, longkanker en vervolgens ook mesothelioom. Sinds de jaren zestig van 
vorige eeuw raakte het verband tussen een asbestblootstelling en het intreden van 
mesothelioom algemeen bekend en werd ook duidelijk dat niet alleen een bloot-
stelling in de professionele sfeer maar ook een blootstelling in de para-professio-
nele sfeer (thuisblootstelling) en in het leefmilieu allerlei risico’s op gezondheids-
schade oplevert. Ook werd in deze periode duidelijk dat alle asbestsoorten een 

174 A. Douglas en M. Wildavsky, a.w. 1982, p. 86.
175 I. Helsloot, “Fysieke veiligheid”, in: E.R. Muller (red.) Veiligheid: studies over inhoud, organi-

satie en maatregelen, Deventer, Kluwer, 2004, p. 369.
176 Dit betekent dat geen van de actoren in de asbestkwestie zich kan beroepen op het zogenaamde 

‘ontwikkelingsrisicoverweer’.
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risico op maligne tumoren creëren. De hoop dat blauwe en bruine asbeststoff en 
(amfi bolen) vervangen zouden kunnen worden door wit asbest (serpentijnen) 
werd daarmee de kop ingedrukt, hoewel de schadelijkheid van chrysotiel nog tot 
op de dag van vandaag in het publieke debat betwist wordt (zie voor de discussie 
tussen ‘believers’ en ‘non-believers’ in dit verband hierna hoofdstuk 13.3.4).

101. In de Belgische epidemiologische literatuur (die sowieso beperkt was) vin-
den we weinig wetenschappelijke publicaties over asbestgerelateerde gezond-
heidsrisico’s terug, dit in tegenstelling tot de Nederlandse en Franse epidemiolo-
gische literatuur. Mijn onderzoek wijst echter uit dat ook Belgische wetenschappers 
deze asbestrisico’s onderkenden en benoemden. Elders is gedocumenteerd dat 
ook de grote asbestconcerns goed op de hoogte waren van de asbestgezondheids-
risico’s en zich goed lieten inlichten over de asbestgezondheidsrisico’s gedurende 
de periode van de ontwikkeling van de asbestindustrie.177

177 Zie hierover onder meer R.F. Ruers, a.w. 2005 en a.w. 2012; G. Tweedale, a.w. 2002.
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HOOFDSTUK 3
DE KRING VAN POTENTIËLE 

BENADEELDEN VAN ASBEST GERELA-
TEERDE GEZONDHEIDS SCHADE

3.1. INLEIDING

102. In hoofdstuk twee is aandacht besteed aan de kennisontwikkeling met 
betrekking tot de asbestgezondheidsrisico’s in de onderzochte landen en daarbui-
ten. In dit hoofdstuk komt de vraag aan bod wie nu eigenlijk tot de groep ‘asbest-
slachtoff ers’ kan worden gerekend, hoe omvangrijk deze groep slachtoff ers is, en 
hoe groot de groep in de toekomst nog kan worden (op grond van statistische en 
epidemiologische berekeningen). Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 
de drie categorieën die in de wetenschappelijke literatuur van de jaren zestig reeds 
werden aangeduid als onderscheiden risicogroepen: in de eerste plaats personen 
die in aanraking komen met asbest via hun tewerkstelling (occupational expo-
sure), in de tweede plaats personen die in aanraking komen met asbest via bloot-
stelling aan met asbestvezels vervuilde werkkledij (domestic exposure) en tot slot 
de personen die in de nabijheid van asbestmijnen – of fabrieken wonen en leven 
(neighbourhood exposure).

103. Dit onderscheid blijft  relevant omdat deze groepen onderscheiden doel-
groepen zijn geworden voor het overheidsbeleid wat betreft  de beschermings-
maatregelen tegen de risico’s en de gevaren van vrijkomend asbest in de onder-
zochte landen (zie hierover meer in deel twee). Naar de kern genomen, is er op het 
vlak van de gezondheidsschade die voortvloeit uit een blootstelling aan asbest, 
uiteraard geen verschil tussen de slachtoff ers in de verschillende risicosferen (pro-
fessionele sfeer, paraprofessionele sfeer of leefmilieu).178 Voor elke getroff ene van 
een asbestgerelateerde ziekte gaat het immers om arbeidsongeschiktheidsschade 
en andere vormen van economische schade en welzijnsverlies (zie over de ver-
schillende juridische schadevormen die kunnen ontstaan ten gevolge van een 
asbestblootstelling, hierna hoofdstuk 8.4).

178 Met die nuance dat asbestose een typische ‘arbeidersziekte’ vormt, die slechts opgelopen kan 
worden na een intensieve en langdurige blootstelling aan asbest.
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Voor de vraag of de benadeelde na het oplopen van een asbestgerelateerde 
ziekte een recht op vergoeding toekomt, is de oorzaak van de schade echter wel 
determinerend voor de vraag welke vergoedingssystemen van toepassing zijn op 
de vordering en welke schade op welke aansprakelijke (of sociale of private verze-
keraar) verhaald kan worden. Een en ander heeft  tot gevolg dat de benadeelden 
ook in de rechtspraak zullen worden opgedeeld in voormelde drie categorieën, 
afh ankelijk van de oorzaak van de blootstelling aan asbest.

104. Ook in dit onderzoek worden de asbestslachtoff ers in deze drie categorieën 
ingedeeld. Met name zal hierna een onderscheid worden gemaakt tussen:
1) (potentiële) benadeelden van een asbestblootstelling in de professionele sfeer;
2) (potentiële) benadeelden van een van de professionele blootstelling ‘afgeleide’ 

(secundaire) blootstelling;
3) (potentiële) benadeelden van een blootstelling aan asbest in het leefmilieu.

Risico’s in de professionele
omgeving

Primaire, secundaire en
tertiaire asbestindustrie

Afgeleide risico’s

Risico’s in de leefomgeving
Risico’s in de publieke en

private sfeer

Bronnen van blootstelling
Onderscheid naar de

risicosfeer

3.2. DE BLOOTSTELLING AAN PROFESSIONELE 
RISICO’S

105. Wanneer het gaat om de vraag wie het risico loopt op een asbestblootstel-
ling, kan in de eerste plaats worden gedacht aan arbeiders die blootgesteld zijn 
geweest aan asbest in de werkomgeving. Na de ontginning van asbeststoff en vond 
er bijvoorbeeld een blootstelling aan asbest plaats tijdens het transport van de 
asbeststoff en naar de fabriek. Vervolgens vond ook nog een blootstelling plaats 
tijdens de industriële productie en verwerking van asbest. Wat de asbestverwer-
kende industrie betreft , wordt een onderscheid gemaakt tussen de ‘primaire’, de 
‘secundaire’ en de ‘tertiaire’ asbestindustrie. Onder de ‘primaire’ asbestindustrie 
worden de bedrijven bedoeld die ruwe asbestvezels verwerkten in half- en eindfa-
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bricaten, zoals asbestcementplaten en -buizen, spuitisolatie en andere isolatiepro-
ducten, asbesttextiel, remvoeringen en dergelijke. Met ‘secundaire’ asbestindus-
trie worden bedrijven bedoeld die zich bezighielden met de verwerking van 
asbesthoudende (eind)producten. Daarbij moet onder meer gedacht worden aan 
het bewerken, het aanbrengen, het herstellen en het verwijderen van asbesthou-
dend isolatiemateriaal, de installatie van remvoeringen en frictiemateriaal in 
voertuigen, het aanbrengen van spuitasbest en asbestcementproducten in de 
(scheeps)bouw, het installeren van asbestbuizen voor water- en gasleidingnetten, 
het installeren van asbestvloerbedekking, enzovoort.179 Met de term ‘tertiaire’ 
asbestindustrie wordt het gebruik van asbesteindproducten in de bouwindustrie 
bedoeld. In de bouwindustrie werd op grote schaal asbest gebruikt als construc-
tiemateriaal. Asbest wordt er thans nog regelmatig aangetroff en bij verbouwings- 
of afb raakactiviteiten (onder meer in sloop- en bouwafvalmaterialen). Th ans 
wordt soms ook wel eens gesproken over de ‘kwartaire’ asbestindustrie, waarmee 
de bedrijven worden bedoeld die asbestmaterialen hebben aangewend in hun 
bedrijfsgebouwen en waarbij het personeel dus via de aanwezigheid van asbest in 
de bedrijfsgebouwen ‘indirect’ is blootgesteld aan asbest (‘passieve blootstelling’).

106. Zoals hierna zal worden aangeduid, concentreerde de asbestindustrie zich 
tot aan de Tweede Wereldoorlog vooral op de asbesttextiel- en isolatieproductie. 
Na de Tweede Wereldoorlog en met name vanaf de jaren zestig vond asbestbloot-
stelling voornamelijk plaats in de asbestcementindustrie en in de scheepvaart- en 
automobielindustrie. Het grootste deel van de groep benadeelden die zich thans 
manifesteert, behoort tot de werknemers die in de jaren zeventig in de asbestce-
mentindustrie blootgesteld werden aan asbest, hoewel ook in de asbestvloerbe-
dekkingsindustrie, asbestisolatie- en automobielindustrie werknemers in grote 
mate blootgesteld bleven aan asbest tot eind van de jaren zeventig.180

107. Hoewel momenteel in de onderzochte landen een volledig asbestverbod 
geldt, lopen werknemers in sommige risicoberoepen nog steeds kans op een inci-
dentele blootstelling aan asbest in de professionele sfeer. Doorgaans gaat het dan 
om werknemers die onvoldoende georganiseerd zijn of tot sectoren behoren 
waarin de syndicalisatiegraad laag ligt.181 Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan 
de werknemers van industriële schoonmaakbedrijven. In veel gevallen zijn zij 
onvoldoende ingelicht over asbestgezondheidsrisico’s en hoe blootstelling te ver-
mijden. Zijn de bedrijven op hun beurt niet in orde met de verplichte asbestinven-
tarisatie in gebouwen (zie hierover meer in hoofdstuk 5), dan lopen hun werkne-
mers het risico om onbewust blootgesteld te worden aan asbest.182 Een analoge 
redenering geldt voor de werknemers van asbestverwijderende bedrijven. Ten 

179 I.J. Selikoff  en D.H. Lee, a.w. 1978, p. 6-7; O. Bowles, a.w. 1946, p. 13-14.
180 A. Bergmans en I. Loots, “Asbest in gebouwen: ook voor bestuurders niet goed zichtbaar?”, 

PSW-papers 1989/9, zie http://webhost.ua.ac.be.
181 A. Bergmans en I. Loots, a.w. 1998.
182 A. Bergmans en I. Loots, a.w. 1998.
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slotte worden ook vele werknemers in de bouwsector met de aanwezigheid van 
asbest geconfronteerd bij verbouwings- of renovatiewerken.183

108. Wat de sloop van asbestmaterialen betreft , moet benadrukt worden dat 
vooral in de (internationale) maritieme sfeer de asbestsloop en de asbestverwijde-
ringswerkzaamheden ernstige gezondheidsrisico’s kunnen creëren. De meerder-
heid van de vloot wereldwijd telt schepen die ouder zijn dan tien jaar en waarin 
asbesthoudend isolatiemateriaal is gebruikt (zoals spuitasbest). Naast spuitasbest 
werden ook zachte en harde asbestcementplaten, asbestkoord en asbesthoudende 
thermische isolatie van machines, ketels en buizen in zeeschepen en allerlei types 
schepen voor de binnenvaart aangebracht. Dit was bv. het geval onder meer op 
scheepswerven in de Antwerpse haven en in de havens in Nederland, waar zich 
onder oud-werknemers om die reden veel gevallen van asbestziekten hebben voor-
gedaan en noch steeds voordoen (cf. de studie van de bedrijfsarts van de scheeps-
werf ‘De Schelde’, dr. Stumphius, in dit verband (zie randnummer 33 e.v.)).184 

109. Uit een recent onderzoek van het Nederlandse VROM185 (‘Asbestonder-
zoek bij scheepswerven en treinonderhoudsplaatsen’) van 16 mei 2011 bleek dat 
asbestrisico’s ernstig onderschat worden bij het onderhoud en bij de reparatie van 
schepen (en treinen). Sinds 1994 is het gebruik van asbesthoudend materiaal in 
Nederland verboden. Vrijwel alle betrokken bedrijven voeren echter werkzaam-
heden uit aan materieel van vóór die tijd. In dat geval moet een inventarisatie van 
het aanwezige asbest worden gemaakt en gelden strikte regels voor de verwijde-
ring van asbest. Reparatiewerven voor scheepvaart en treinonderhoudsbedrijven 
zouden echter onvoldoende beseff en dat in schepen en treinen van vóór 1994 nog 
steeds veel asbest kan voorkomen. Zij zouden zich vaak niet houden aan de regels 
voor asbestverwijdering. Dat bleek uit onderzoek door de VROM-Inspectie. Uit 
controles bleek dat geen enkele van de onderzochte scheepsreparatiewerven zich 
aan alle regels houdt. Slechts in twee gevallen bleek überhaupt een asbestinventa-
risatie uitgevoerd te zijn.

110. Analoog onderzoek in België leverde dezelfde resultaten op. Uit het onder-
zoek ‘Risico-evaluatie en saneringsprogramma voor asbestblootstelling in Vlaan-
deren’ uitgevoerd door het Vlaamse milieuadviesbureau Ecolas in 2000 bleek dat 
er zich regelmatig problemen voordoen van illegale sloop bij de scheepsherstel-
lers, die zowel droge (op het droogdok) als natte herstellingen doen, waarbij het 
verwijderen van asbesttoepassingen met losse vezels in de regel niet door een 
erkende asbestverwijderaar gebeurt. De studie gaf tevens aan dat verschillende 
scheepssloperijen evenals enkele schrootbedrijven onderdelen van oude schepen 

183 A. Bergmans en I. Lootens, a.w. 1998.
184 Zie www.ilent.nl/onderwerpen/leefomgeving/milieu/asbest/publicaties/.
185 Rapport aangehaald in het ‘Actieplan asbest’ van de Vlaamse Overheid (2006): zie www.lne.

be/070124_actieplan_asbest.pdf.
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behandelen. Ook hier kan dus mogelijk sprake zijn van illegale sloop. Bij illegale 
sloop ontstaat overigens asbesthoudend afval dat dan vermoedelijk evenmin op 
een legale manier wordt verwijderd.186

111. Ook werknemers in de installatiebranche lopen volgens de Nederlandse 
Gezondheidsraad nog steeds specifi eke gezondheidsrisico’s, omdat in technische 
zones in gebouwen van vóór 1994 vaak niet-hechtgebonden asbesthoudende 
materialen aanwezig zijn. Dit kan bij bewerking niet alleen leiden tot een bloot-
stelling aan asbest voor de betrokken werknemers, maar ook tot een blootstelling 
aan asbest voor de gebruikers of voor de bewoners van die panden.187

112. Volgens de vertegenwoordigster van de werknemersorganisaties op de 
asbestconferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie188 in 2006 zal het 
veelvuldig gebruik van asbest in gebouwen overal ter wereld nog aanleiding geven 
tot een langdurige asbesterfenis, omdat het betekent dat ook werknemers bij 
sloopwerkzaamheden en andere bouwwerkzaamheden nog blootgesteld zullen 
blijven worden aan asbest de komende decennia.189

113. Een en ander mag echter niet uit het oog doen verliezen dat asbest niet 
alleen een probleem is uit het verleden met uitlopers in het heden. Th ans vindt 
blootstelling aan asbest op structurele wijze nog plaats in de professionele sfeer in 
nieuwe groeilanden zoals India, China, Rusland, Brazilië, waar het toezicht op en 
de handhaving van veiligheidsmaatregelen vaak ontbreekt (zie de gegevens hierna 
in hoofdstuk vier).

3.3. DE BLOOTSTELLING AAN PARAPROFES SIO-
NELE RISICO’S (SECUNDAIRE BLOOT STEL-
LING)

114. In het verleden vond blootstelling aan asbest in de onderzochte landen ook 
plaats in de ‘paraprofessionele’ sfeer (de zogenaamde ‘thuisblootstelling’ of domes-
tic exposure). Niet alleen personen die rechtstreeks (in hun werkomgeving) met 
asbestvezels in aanraking kwamen, liepen het risico op een aantasting van hun 
gezondheid. Dit gold ook voor personen die hiermee slechts indirect in aanraking 

186 Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of the Full and Partial 
Dismantling of Ships 2003 zie www.imo.org/conventions/mainframe.asp?topic_id=1790.

187 Gezondheidsraad, Asbest: Risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling. Den Haag, 2010; 
publicatienr. 2010/10, zie www.gezondheidsraad.nl.

188 Voor het inzicht in de rol van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Wereld gezondheids-
organisatie bij het uitvaardigen van beschermingswetgeving met betrekking tot asbest, zie 
hierna deel twee.

189 Notulen van de 95e vergadering van de Internationale Arbeidsorganisatie juni 2006, zie www.
ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc95/pdf/guide.pdf.
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kwamen (bv. de gezinsleden van arbeiders die de met asbest vervuilde werkkledij 
van de partner reinigden) of zelfs diegenen die tijdens het uitoefenen van hun 
beroep in contact kwamen met materialen die asbest bevatten, zoals burgerlijk 
ingenieurs, garagisten, loodgieters, maar evengoed bijvoorbeeld kantinepersoneel 
in asbestbedrijven (in deze gevallen gaat het wel ook om een afgeleide blootstelling, 
maar toch om een blootstelling in de professionele sfeer zoals besproken onder 3.2). 
Hoewel de arbeidsbeschermingswetgeving in de onderzochte landen geen directe 
bescherming biedt aan deze categorie, is er wel sprake van een indirecte bescher-
ming, doordat de verspreiding van asbestvezels in de werkomgeving zo veel moge-
lijk voorkomen of beperkt moet worden (bv. via maatregelen die moeten verhinde-
ren dat asbestvezels terechtkomen in de thuisomgeving zoals het voorzien in 
verplichte werkkledij die door het bedrijf wordt gewassen).190

3.4. DE BLOOTSTELLING AAN RISICO’S IN DE 
LEEFOMGEVING

115. Asbest is nog in ruime mate aanwezig in het alledaagse leven. Samengevat 
bestaat het risico op een blootstelling aan asbest in de leefomgeving in vier moge-
lijke risicosferen, zoals hierna verder aangeduid:

Asbest in 
afval- en

sloopmateriaal

Asbest in 
water, grond

en lucht

Asbest in 
publieke

gebouwen

Asbest in de
privéwoning en

in producten

Risico’s
in het

leefmilieu

190 Zie bv. het Belgische KB van 3 februari 1998 met betrekking tot de maatregelen te nemen bij 
het verwijderen van asbest, BS 21 februari 1998.
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3.4.1. ASBEST IN AFVAL EN SLOOPMATERIAAL

116. In alle onderzochte landen zijn bijzondere regels uitgevaardigd voor de 
omgang met asbestverwijderingsmaterialen en asbestsloopafval. In beginsel kun-
nen belangrijke asbestverwijderingsoperaties enkel worden aangepakt door 
erkende (gecertifi ceerde) organisaties in alle onderzochte landen. Sinds 1986191 
moet de verwijdering van asbest in België bijvoorbeeld uitgevoerd worden door 
een gecertifi ceerde verwijderaar en volgens strikte procedures.192 Afb raak of ver-
wijdering van asbest of materialen die asbest bevatten, mag slechts uitgevoerd 
worden door ondernemingen die erkend zijn door de bevoegde minister. In 
Frankrijk en Nederland gelden gelijkaardige voorschrift en (zie hierover hoofd-
stuk 5). De bijzondere voorschrift en gelden overigens niet voor een beperkt aantal 
uitzonderingen zoals asbestcementmaterialen en voor andere gebonden asbest-
houdende materialen die door particulieren via eenvoudige handelingen kunnen 
worden verwijderd.193 Bij ondeskundige afb raak of sloop kunnen asbestvezels 
vrijkomen, die ook omwonenden en toevallige voorbijgangers kunnen inademen. 
Daarnaast is het zo dat bij afb raak, sloop- of renovatiewerken soms nog onver-
wacht op de aanwezigheid van asbest in materialen wordt gestoten. Illustratief 
daarvoor is de recente ontruiming van een fl at in de Utrechtse wijk Kanalenei-
land, nadat bij sloopwerkzaamheden in een dakrand amosietasbest was aange-
troff en. De aanwezigheid van dit asbest was op geen enkele bouwtekening ver-
meld.194

3.4.2. ASBEST IN DE ATMOSFEER (WATER, GROND EN 
LUCHT)

117. Aanvankelijk werd gedacht dat enkel werknemers die rechtstreeks met 
asbest in contact waren gekomen, en personeel, tewerkgesteld in de nabijheid van 
een verontreinigde atmosfeer, gevaar liepen op asbestgezondheidsschade, maar 
reeds sinds eind van de jaren zestig is goed bekend dat ook bijvoorbeeld omwo-
nenden van asbestfabrieken asbestgerelateerde ziekten kunnen ontwikkelen. De 
oorzaak hiervan is de verspreiding van asbestvezels via de lucht.195

191 Cf. KB van 28 augustus van1986 (BS 19 september 1986) betreff ende de strijd tegen de risico’s 
te wijten aan asbest.

192 Bv. de Medische Arbeidsinspectie vooraf verwittigen en een werkplan opstellen met vermel-
ding van onder meer de gebruikte beschermingsmaatregelen en verwijderingstechnieken.

193 In bepaalde situaties is het ook mogelijk om het asbest te fi xeren (in te kapselen) of te omkas-
ten. Het voordeel daarvan is dat het asbesthoudende materiaal tegen verdere verwering 
beschermd wordt en dat het risico op een snelle en goedkope manier wordt beheerst. Het 
nadeel is echter dat dit geen defi nitieve oplossing vormt.

194 Bericht in De Volkskrant 17 augustus 2012.
195 R. Pasetto, P. Comba en A.Marconi, “Mesothelioma associated with environmental expo-

sures”, Med Law 2005, p. 330-337.
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118. De mogelijke gezondheidsrisico’s verbonden aan een niet-beroepsmatige 
blootstelling in de omgeving van asbestverwerkende bedrijven zijn de afgelopen 
decennia bevestigd door verschillende epidemiologische studies.196 Zo is in het 
stadje Casale Monferrato, in Noord-West-Italië bijvoorbeeld, een hoog aantal 
mesothelioomgevallen vastgesteld bij de gezinsleden van toenmalige arbeiders 
van het daar gevestigde asbestbedrijf Eternit.197 Een vervolgonderzoek wees uit 
dat er niet alleen sprake was van zogenaamde ‘secundaire’ blootstelling maar 
eveneens van een hoog overlijdensrisico aan mesothelioom bij de buurtbewoners: 
het betrof alle inwoners die tot op twee kilometer afstand woonden van de Eter-
nitfabriek.198 Het risico bleek ook duidelijk gerelateerd aan de afstand van de 
eigen woning tot aan het asbestbedrijf.

119. Dergelijke omgevingsstudies zijn ook verricht in de streek rond Kapelle-
op-den-Bos (waar de zetel van Eternit België is gevestigd) en in de streek rond 
Goor (waar de zetel van Eternit Nederland gevestigd is) en in Harderwijk in Gel-
derland (waar van 1935 tot 1986 het asbestbedrijf Asbestona was gevestigd). Tot in 
de jaren zeventig van vorige eeuw werd in al deze regio’s vaak asbestcement of 
asbestafval gebruikt voor het verharden van opritten, lokalen, wegen en dergelijke 
meer.199 In de periode van 1940 tot in ieder geval 1974 heeft  de fi rma Eternit zowel 
in de regio rond het Nederlandse Goor als in de regio rond het Belgische Kapelle-
op-den-Bos op grote schaal gratis asbestcementafval verstrekt aan omwonenden. 
Dit afval is zowel door de plaatselijke overheden als door bewoners van huizen 
gebruikt om wegen en erven te verharden.200 Recent onderzoek van de Vlaamse 
Kankerregistratie wees uit dat mesothelioom in de omgeving van het Eternitbe-

196 J.H. Lange en K. Th omulka, a.w. 2000, p. 497-501; C. Magnani, P. Dalmasso, A. Biggeri, C. 
Ivaldi en D. Mirabelli, a.w. 2001, p. 915-919; C.V. Bourdes, P. Boff etta, P. Pasini, “Environmental 
exposure to asbestos and risk of pleural mesothelioma: review and meta analysis”, European 
Journal of Epidemiology 2000 p. 411-417; A. Burdorf, M. Dahhan, P.H.J.J. Swuste, a.w. 2004, 
p. 1727-1731; H. Driece, P.H.J.J. Swuste, S. Siesling e.a., Asbestos—risks of environmental and 
occupational exposure, Rapport voor de Gezondheidsraad, Den Haag, 2010, zie www.gezond-
heidsraad.nl/en/publications/asbestos-risks-environmental-and-occupational-exposure; 
H.E.J. Sinninghe Damsté, S. Siesling en A. Burdorf, “Milieublootstelling aan asbest in de regio 
Goor vastgesteld als oorzaak van maligne pleuramesothelioom bij vrouwen”, Ned Tijdschr 
Geneeskd 2007, p. 2453-2459.

197 C. Magnani, B. Terracini, C. Ivaldi, M. Botta, A. Mancini, A. Andrion, “Pleural malignant 
mesothelioma and non-occupational exposure to asbestos in Casale Monferrato, Italy”, Occup. 
Environ. Med. 1995, p. 362-367.

198 C. Magnani, A. Agudo, C.A. Gonzalez, A. Andrion, A. Calleja, E. Chellini, “Multicentric study 
on malignant pleural mesothelioma and non-occupational exposure to asbestos”, Br. J. Cancer, 
2000, p. 104-111; C.V. Bourdes, P. Boff etta, P. Pisani, a.w. 2000, p. 411-417.

199 Zo konden omwonenden van het asbestbedrijf Eternit bv. tot medio jaren zeventig bij het 
asbestbedrijf in het Nederlandse Goor en het Belgische Kapelle-op-den-Bos ‘draailingen’ 
ophalen, een afvalproduct van asbestcement. Noch de overheden noch producenten zelf heb-
ben een inventaris bijgehouden van dit wijdverspreide kleinschalige gebruik van asbestafval in 
de jaren zeventig.

200 Zie hierover onder meer Hof Arnhem 5 juni 2007, LJN BA6364, www.rechtspraak.nl.
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drijf in Kapelle-op-den Bos elf keer vaker voorkomt dan gemiddeld in Vlaande-
ren. Onderzoek van het Nederlandse Erasmus Medisch Centrum, het Integraal 
Kankercentrum Stedendriehoek Twente en de Twentse ziekenhuizen in 2005 
wees ook uit dat er sprake was van een verhoogde incidentie aan longvlieskanker 
in de regio Goor: bij vrouwen zou dit vijf keer zo hoog zijn als in de rest van de 
bevolking, en bij mannen twee keer zo hoog. Volgens dit onderzoek zijn er sterke 
aanwijzingen dat de milieublootstelling aan asbest een belangrijke rol heeft  
gespeeld bij het optreden van pleuramesothelioom bij vijft ien vrouwen die woon-
den in de regio Goor, waarvan de enige mogelijke bron van blootstelling aan 
asbest het contact zou zijn geweest met de asbestdraailingen op het eigen erf.201

120. Uit archiefstukken van de Belgische gezondheidsraad blijkt dat deze Raad 
al in 1969 voorgesteld had om een veiligheidsperimeter in te voeren rond asbest-
bedrijven, waarin geen bewoning zou mogen toegelaten worden. Achteraf bezien 
is het natuurlijk altijd makkelijk praten202, maar er kan wel worden vastgesteld 
dat vanuit veiligheids- en gezondheidsoogpunt bezien, deze maatregelen, indien 
ze tijdig waren geïmplementeerd, de typische gevallen van milieublootstelling bij 
omwonenden va het asbestbedrijf hadden kunnen voorkomen. De meest ver-
vuilde delen van de bodem in deze ‘kerngebieden’ rond de Eternitbedrijven in 
België en Nederland zijn overigens afgelopen decennium op overheidskosten 
gesaneerd.203

121. Asbest is daarnaast ook nog vaak aan de buitenkant van publieke gebou-
wen en private woningen aanwezig. Aan de buitenzijde van veel gebouwen is 
asbest bijvoorbeeld vaak nog in hechtgebonden vorm aanwezig in plaatmateriaal, 
zoals golfplaten, dakleien, afvoerbuizen, goten, schoorsteenpijpen, gevelpanelen, 
spouw- en kozijnbekleding en bloembakken.204 Het gaat meestal om asbestce-
ment. Daarnaast is asbest gebruikt als vul- en bindmiddel in verven, kitten en 
lijmen.205 Ook niet-hechtgebonden asbest is aan de buitenzijde van gebouwen aan 
te treff en, bijvoorbeeld onder de vorm van zogeheten ‘asbestkoord’ bij de afdich-

201 A. Burdorf, S. Siesling, H. Sinninghe Damste, “Regionale spreiding van het maligne mesothe-
lioom in Nederland” Deelrapport 1, Rotterdam/Enschede, Erasmus Rotterdam Medisch 
Centrum, 2005, en zelfde auteurs, “Invloed van milieublootstelling aan asbest in de regio rond 
Goor op het optreden van het maligne mesothelioom onder vrouwen”, Deelrapport 2, 
Rotterdam/Enschede, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam, 2005 (eigen uitgave).

202 T. Hartlief, “Leren van het asbestdossier: terugkijken en vooruitzien”, NJblog 21 juni 2010, zie 
http://njblog.nl/.

203 Zie hierna hoofdstuk acht. In het kader van de Saneringsregeling asbestwegen heeft  het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu drie asbestsaneringsfases gefi nancierd in de meest 
vervuilde gebieden. In Vlaanderen werden de meest ernstig vervuilde gebieden gesaneerd op 
kosten van OVAM.

204 Zie www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/asbest–0/asbestwegwijzer/buiten/.
205 A. Burdorf en W.A. Sinninghe Damsté, Asbestschade en aansprakelijkheid, Den Haag, Sdu 

2009, p. 14 e.v.
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ting van onder meer metselwerk en voegen.206 Via afb rokkeling en corrosie kan 
het ook op die manier in de atmosfeer terechtkomen. Doordat asbest in het verle-
den vaak gebruikt werd voor de constructie van water- en rioleringsbuizen, 
bestaat ook al langere tijd enige zorg voor het risico op een asbestblootstelling via 
het drinkwater. De realiteit van dit risico is echter omstreden. In 1977 adviseerde 
de Belgische Gezondheidsraad om op dit punt toch voldoende voorzorg aan de 
dag te leggen:

“Il n’y a peut être pas urgence à agir mais il y aurait intérêt à contrôler la situation en 
évaluant la contamination asbestosique des eaux avant et après passage dans le réseau 
de tuyauterie en asbeste-ciment et peut être d’évaluer l’état de pollution asbestosique de 
nos principales distributions et de nos principales sources d’eaux potables.“

122. Hoewel de ernst van dit risico thans nog steeds onduidelijk is, zijn er wel 
onderzoeksgegevens die wijzen op een mogelijke verhoogde kans op maag- en 
darmkanker na het drinken van met asbest besmet leidingwater. Een cohortstu-
die van 726 vuurtorenwachters die over de periode van 1917 tot 1967 werkzaam 
waren geweest in Noorwegen, wees uit dat de incidentie aan maag- en darmkan-
ker bij de subgroep die asbest via het drinkwater had binnengekregen, relatief 
hoog was.207

3.4.3. ASBEST IN PUBLIEKE GEBOUWEN

123. Tot 1980 bevatten vrijwel alle in België, Nederland en Frankrijk vervaar-
digde bouwmaterialen uit vezelcement asbest. Na 1980 is men ook andere vezels 
en mineralen gaan gebruiken, om uiteindelijk na de asbeststop in de Europese 
Unie (in 2005) volledig over te schakelen op vervangvezels. Dit neemt niet weg dat 
de asbesterfenis uit het verleden nog omvangrijk is: in maar liefst 70% van alle 
gebouwen in Nederland zou bijvoorbeeld nog asbest voorkomen, volgens een 
recente studie van Bureau Bartels in opdracht van VROM.208 Ook het platteland 
bleef niet gevrijwaard. Onderzoek in Nederland heeft  uitgewezen dat op ongeveer 
100.000 agrarische bedrijven asbesthoudend materiaal aanwezig is in de gebou-
wen.209 Elders is er geen onderzoek verricht, maar er is geen reden om aan te 
nemen dat het percentage niet van dezelfde orde van grootte is. Wanneer asbest-
cement veroudert, verweert en beschadigd raakt, vergroot de kans op het vrijko-

206 Zie www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/asbest–0/asbestwegwijzer/buiten/.
207 K. Kjaerheim e.a., “Cancer of the gastrointestinal tract and exposure to asbestos in drinking 

water among lighthouse keepers (Norway)”, Cancer causes and control. 2005, p. 593-598.
208 Bureau Bartels, Naleving asbestregels Eindrapport Uitgebracht in opdracht van het ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Amersfoort, 31 juli 2009, zie www.bureaubartels.nl.
209 Bureau Bartels, Naleving asbestregels Eindrapport Uitgebracht in opdracht van het ministerie 

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Amersfoort, 31 juli 2009, zie www.bureaubartels.nl.
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men van asbestvezels bij manipulatie van de materialen. Het hergebruik van 
asbest(cement)materialen is thans in alle onderzochte landen bij wet verboden.210

124. Als het op bescherming tegen de risico’s en gevaren van (mogelijk vrijko-
mend) asbest in gebouwen aankomt, is de zichtbaarheid van en de kennis over het 
probleem belangrijk. De aanwezigheid van asbest in gebouwen wordt momenteel 
nog vooral gedefi nieerd in termen van arbeidsveiligheid (dat wil zeggen dat de 
aanwezigheid van asbest in gebouwen vooral wordt onderzocht vanuit het oog-
punt van een veilige werkomgeving). In België moet bijvoorbeeld alleen een 
asbestinventaris worden opgesteld voor gebouwen waarin werknemers zijn 
tewerkgesteld (zie hierover hoofdstuk vijf)). Deze inventaris moet bij de bedrijven 
beschikbaar zijn maar moet niet naar de overheid opgestuurd worden. Er is dus 
geen overzicht in België van de geïnventariseerde asbest in alle gebouwen waarin 
personeel wordt tewerkgesteld. Via de arbeidsgerelateerde benadering van de 
asbestproblematiek door de wetgever dreigen echter andere risico’s over het hoofd 
te worden gezien, zoals de risico’s voor toevallige voorbijgangers en voor bezoe-
kers van gebouwen waarin geen personeel wordt tewerkgesteld.211 Hoewel het 
verboden is om nog asbest te gebruiken, te hergebruiken of te verwerken en er 
voor de sloop van gebouwen waarin asbesthoudend materiaal is verwerkt, thans 
strenge eisen gelden, bestaat er geen verbod op het bezitten of het voor het publiek 
openstellen van een gebouw waarin asbest is verwerkt, en ook geen actief opspo-
ringsbeleid naar de aanwezigheid van asbest in het leefmilieu. In Nederland en 
België is er bijvoorbeeld geen sprake van een verplichte asbestinventaris in alle 
gebouwen; in Frankrijk is dat wel het geval (zie hierna deel twee).

125. Een recent advies van de Nederlandse Gezondheidsraad wees uit dat een 
blootstelling aan asbestvezels op jonge leeft ijd een relatief hoger gezondheidsri-
sico op asbestgerelateerde aandoeningen oplevert dan een blootstelling op vol-
wassen leeft ijd. De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in schoolgebou-
wen en andere gebouwen waarin jonge mensen zich vaak bevinden, verdient 
daarom volgens de Raad speciale aandacht. Daarnaast lopen bewoners of gebrui-
kers van gebouwen waarin niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal is ver-
werkt, nog het risico om passief te worden blootgesteld aan asbestvezels, met 
name tijdens verbouwingen of incidenten zoals branden of ontploffi  ngen in 
gebouwen waarin asbestmaterialen zijn verwerkt. Zie in dit verband bijvoorbeeld 
de nasleep van de aanslagen op de WTC-torens in New York op 11  september 
2001. Hoewel de Environmental Protection Agency (EPA) in de periode vooraf-
gaand aan de bouw van de Twin Towers de invoering van een verbod op asbest 
had voorbereid, en er in dat licht gerede twijfel bestond om asbest te gebruiken bij 
de constructie van de torens, werd asbest toch ingezet als constructiemateriaal, zij 

210 Zie hierna deel twee.
211 A. Bergmans en I. Lootens, a.w. 1998.



Deel 1. Asbest als maatschappelijk gezondheidsrisico

72 Intersentia

het enkel nog op de eerste veertig verdiepingen. Onderzoek na de instorting van 
de torens wees uit dat de witte stofwolken waarin reddingswerkers, andere hulp-
verleners, bezoekers en omwonenden dagenlang gehuld waren na de instorting de 
eerste weken, grotendeels bestond uit chrysotielvezels. De eerste asbestschadege-
vallen die terug te brengen zijn tot ‘9/11’ zijn ondertussen al uitgeprocedeerd –
sommige met succes. Verwacht wordt dat het aantal schadezaken/aansprakelijk-
heidsprocedures door asbestblootstelling aan 9/11 omwille van de lange 
latentietijden de komende decennia nog zal toenemen.212

3.4.4. ASBEST IN DE PRIVÉWONING EN IN PRODUCTEN

126. Daarnaast is het zo dat veel asbest onopvallend aanwezig blijft  in het alle-
daagse leven, zo blijkt uit een antwoord van de Vlaamse minister van Leefmilieu 
in het Vlaamse Parlement, waardoor het risico ontstaat dat deze asbeststoff en 
terecht kunnen komen bij de reguliere afvalstromen213:

“De offi  cieel bekende hoeveelheid asbestkoord, remblokjes, strijkplankjes, vlamverde-
lers, ovenwanten, etc. die als afvalstoff en ontstaan bij particulieren, is zeer klein in 
Vlaanderen. Dit is waarschijnlijk te wijten aan het feit dat particulieren deze producten 
niet herkennen. Wanneer ze zich van deze voorwerpen ontdoen, zullen zij ze hoogst-
waarschijnlijk meegeven met het huisvuil. Indien ze niet werden verwijderd uit de toe-
stellen waarin ze zijn verwerkt, bijvoorbeeld kachels en dergelijke, dan zullen ze ook in 
andere huishoudelijke afvalstromen terug te vinden zijn. Dit is een gevolg van het feit 
dat er geen apart inzamelkanaal voor dit soort afvalstof bestaat voor de privé-huishou-
dens.”

127. Ook particulieren die op ondeskundige wijze asbest bewerken, kunnen dus 
een gezondheidsrisico lopen. In en rondom het huis kunnen er nog diverse asbest-
houdende materialen aanwezig zijn. Deze zijn voornamelijk hechtgebonden, 
maar er bestaan ook toepassingen waarin de vezels los verwerkt, dus niet hecht-
gebonden zijn. In de meeste asbestproducten en asbesttoepassingen die dateren 
van de jaren zeventig in de onderzochte landen, is enkel nog chrysotiel verwerkt. 
In oude asbestcementproducten en in sommige gebonden toepassingen kunnen 

212 Zie hierover onder meer: “Asbestos and 9/11” Mesothelioma asbestos awareness center 
28 december 2010, zie www.maacenter.org/jobsites/WTC/asbestos.php. Dat asbestziekten zo 
snel hun intrede deden na de blootstelling wijst erop dat de intensiteit van blootstelling aan 
asbest zeer hoog moet geweest zijn voor de betrokkenen. Immers, hoe hoger de intensiteit aan 
blootstelling, hoe sneller de asbestaandoening intreedt.

213 Antwoord van de Minister (Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke 
Ordening Vergadering van 25/01/2001) Interpellatie van de heer Johan Malcorps tot mevrouw 
Vera Dua, Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw, en tot mevrouw Mieke Vogels, 
Vlaams minister van Welzijn, Gezondheid en Gelijke Kansen, over het beleid inzake asbest en 
volksgezondheid).
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er echter ook nog amfi bolen aanwezig zijn. Asbesttoepassingen geven, wanneer ze 
intact zijn, niet bewerkt worden en correct gebruikt worden, echter geen aanlei-
ding tot gezondheidsrisico’s. Een risico kan wel optreden bij het onzorgvuldig 
herstellen, onderhouden, afb reken of verwijderen van deze producten.

3.5. STATISTISCHE EN EPIDEMIOLOGISCHE 
SCHATTINGEN

128. Het blijkt heel moeilijk om het aantal benadeelden van asbestgerelateerde 
ziekten precies in kaart te brengen en nauwkeurige epidemiologische schattingen 
te maken van het aantal nog te verwachten asbestslachtoff ers. Dat heeft  er in de 
eerste plaats mee te maken dat, in tegenstelling tot wat het geval is bij een ongeval, 
waarbij sprake is van een plotselinge gebeurtenis, asbestziekten gekenmerkt wor-
den door een aanzienlijk tijdsverloop tussen het ogenblik van de blootstelling en 
het intreden van de ziekte. Zoals aangegeven, kunnen asbestgerelateerde ziekten 
zich voordoen tot dertig à veertig jaar na de blootstelling. Het ruime tijdsverloop 
waarvan sprake is in dit soort gevallen, zorgt soms voor problemen. De factoren 
die een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte, zijn na verloop van lange tijd 
soms nog maar moeilijk met zekerheid te identifi ceren. Soms is de getroff ene zelf 
bijvoorbeeld reeds vergeten in welke omstandigheden de blootstelling precies 
heeft  plaatsgevonden, waardoor er sprake kan zijn van een onderschatting van het 
aantal asbestgerelateerde aandoeningen. Bovendien valt bij bepaalde longaandoe-
ningen de ontstaansgeschiedenis van de ziekte niet makkelijk te achterhalen. 
Hoewel dit in het geval van asbestziekten niet geldt voor mesothelioom en asbes-
tose, is dat wel het geval voor longkanker. De specifi eke invloed van een blootstel-
ling aan asbest valt moeilijk te onderscheiden van de invloed van andere risicofac-
toren, in het bijzonder het rookgedrag van de gedupeerde. Momenteel loopt, zoals 
reeds aangeduid onder randnummer 45, een internationaal onderzoek naar de 
synergetische eff ecten van een beroepsmatige blootstelling aan gevaarlijke stof-
fen, waarvan het de bedoeling is om de verschillende mogelijke oorzaken van 
longkanker van geval tot geval te achterhalen, waardoor dit probleem, althans 
voor asbestziekten, in de toekomst misschien wel zou kunnen verdwijnen.214 Een 
en ander zou meteen ook een enorme relevantie kunnen hebben in een aanspra-
kelijkheidscontext, waar in verschillende landen thans wordt gewerkt met een 
proportionele benadering (zie hierover hoofdstuk 8.3).

Een tweede moeilijkheid doet zich voor op het niveau van de statistische 
ramingen die met betrekking tot asbestgerelateerde ziekten vaak (te) weinig 
nauwkeurig zijn opgesteld of worden geïnterpreteerd.215 In landen waar studies 

214 Zie de gegevens onder http: http://synergy.iarc.fr/synergy_researchprj.php.
215 A. Burdorf, D. Heederik en P.H.J.J. Swuste, “Applying Quality Criteria to Exposure in Asbestos 

Epidemiology Increases the Estimated Risk”, Th e Annals of Occupational Hygiene, 2011, 
p. 565-568.
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zijn verricht naar de incidentie van het aantal asbestbenadeelden, zijn deze niet 
allen van even goede kwaliteit. In het algemeen moet de grootste voorzichtigheid 
worden betracht bij het voorspellen van toekomstige sterft e door middel van 
modelbenaderingen. De karakterisering van de blootstelling vormt een grote 
bron van onzekerheid in de epidemiologische onderzoeken. Indien de blootstel-
ling niet optimaal gekarakteriseerd is, leidt dit tot een verkeerde classifi catie en 
vervolgens tot een onder- of overschatting van de blootstelling-responsrelaties en 
tot een afname van het onderscheidend vermogen van het onderzoek.216 Indien er 
bijvoorbeeld cohorten worden meegenomen met een zeer scheve verdeling van de 
blootstelling, zou dit tot een onderschatting van de associaties kunnen leiden.217

Een andere factor die leidt tot de onvolledigheid van deze gegevens in nieuwe 
groeilanden, is de vaststelling dat vele nieuwe groeilanden (nog) niet over een 
systeem beschikken dat asbestslachtoff ers kan opsporen en registreren. Het gege-
ven dat er in een bepaald land slechts enkele of geen gevallen van asbestslachtof-
fers gerapporteerd werden, wijst er niet noodzakelijk op dat er geen latent pro-
bleem in dit land is, aldus een rapport van de International Social Security 
Association (hierna verkort: ISSA).218 Bovendien vereisen dergelijke patiëntenbe-
schrijvingen en opvolgsystemen in ruime mate de medewerking van arbeidsge-
neesheren en arbeidsinspectiediensten, waar niet iedereen belang bij heeft .

Een derde moeilijkheid die zich voordoet, op het niveau van de epidemiologi-
sche ramingen, is dat de gegevens over de ontginning en de productie van asbest 
en de aard van de verwerking ervan in materialen, niet altijd goed kan gerecon-
strueerd worden (zie ook hierna hoofdstuk vier). In vele landen werden geen 
exacte statistieken bijgehouden over de import en de export van ruwe asbest, en 
over de exacte hoeveelheid asbestproducten die op de markt werden gebracht, 
zodat het hier enkel over ramingen kan gaan.

129. Hoewel het dus lastig is om het precieze aantal asbestgetroff enen in het 
verleden en de verwachte incidentie aan toekomstige ziektegevallen te voorspel-
len, is het zoals gezegd toch noodzakelijk om een zo accuraat mogelijk beeld te 
krijgen van de omvang van het probleem, om de maatschappelijke relevantie en 
de maatschappelijke kostprijs van de vergoeding ervan te kunnen inschatten. 
Hierna wordt geprobeerd om de beschikbare statistische gegevens over asbest-
ziekten in kaart te brengen voor elk van de onderzochte landen. Op te merken valt 

216 A. Burdorf, D. Heederik en P.H.J.J. Swuste, a.w. 2011, p. 565-568.
217 A. Burdorf, D. Heederik en P.H.J.J. Swuste, a.w. 2011, p. 565-568.
218 De ISSA is een internationale organisatie die wereldwijd socialezekerheidsinstellingen en 

organisaties samenbrengt (www.issa.int). Doelstelling van de ISSA is om sociale veiligheid en 
sociale zekerheid te bevorderen. De ISSA werd opgericht in 1927 en heeft  zijn zetel bij het 
bureau van de Internationale Arbeidsorganisatie te Genève. De bijzondere commissie voor 
preventie van de ISSA heeft  op 16  september 2004 ter gelegenheid van de 28e Algemene 
Vergadering op 16 september 2004 te Peking, een oproep gericht aan regeringen in alle asbest-
producerende landen tot een wereldwijd verbod van asbest (naast de informatie over en het 
promoten van vervangingsproducten); zie hierover meer hoofdstuk dertien.
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in dit verband dat de Europese wetgever via Richtlijn 83/477/EEG van 19 septem-
ber 1983 elke lidstaat de verplichting heeft  opgelegd om een mesothelioom- en 
asbestoseregister bij te houden.219

3.5.1. NEDERLAND

130. In Nederland kwamen vanaf 1968, dit is het jaar waarin asbestose voor het 
eerst offi  cieel als beroepszieke werd erkend, ook de eerste meldingen van asbes-
tose binnen bij de Rijksverzekeringsbank. In 1968 werd de beroepsziekte meso-
thelioom ook voor het eerst vermeld als beroepsziekte in de jaarverslagen van de 
Arbeidsinspectie (de ziekte was toen wel nog niet offi  cieel erkend als 
beroepsziekte).220 Het proefschrift  van Stumphius, dat in 1969 verscheen in 
Nederland (zie eerder, randnummers 33 e.v.), zou al snel duidelijk maken dat 
mesothelioom als beroepsziekte niet alleen in het buitenland, maar ook in Neder-
land aan een opmars bezig was. Stumphius’ onderzoek is het uitgangspunt 
geweest van belangrijke initiatieven in Nederland die specifi ek tot doel hadden 
om de omvang van en de mogelijke oplossingen voor het asbestprobleem in 
Nederland in kaart te brengen. Een van de eerste initiatieven betrof de vaststelling 
van de zogenaamde ‘population at risk’: een onderzoek naar de bronnen van 
asbestblootstelling onder mesothelioompatiënten naast het opzetten van een lan-
delijk mesothelioomregister.221 Het onderzoek naar de zogenaamde ‘population 
at risk’ zag in eerste instantie op de incidentie van asbestose onder de aan een 
hoge dosis asbest blootgestelde werknemers, zoals de werknemers in de isolatie-
sector en de vloerbedekkingsindustrie. Daarnaast richtte het onderzoek zich ook 
op werknemers tewerkgesteld in de asbestcementindustrie en in de secundaire en 
tertiaire asbestindustrie, zoals garages, sloop- en reparatiebedrijven en onder-
houdsdiensten in verschillende bedrijfstakken.222

131. Op verzoek van het Instituut Asbestslachtoff ers hebben de Nederlandse 
epidemiologen Swuste, Burdof en Dahhan bovendien onderzoek gedaan naar de 
historische asbestblootstelling in de Nederlandse bedrijfstakken en beroepen. 
Doel van dit onderzoek was om de afh andeling van ‘asbestschadeclaims’ waar-
voor het Instituut Asbestslachtoff ers tussenkomt als bemiddelaar in asbestscha-
dezaken (zie hierna onder hoofdstuk 11.2.2) te vereenvoudigen en te versnellen.223 
Swuste, Burdof en Dahhan hebben daartoe een elektronisch expertsysteem uitge-

219 Art. 17 Richtlijn 83/477/EEG van 19 september 1983: “the Member States must keep a register 
of cases of asbestosis and mesothelioma”.

220 A. Burdorf, P. Swuste en P. van der Maas, a.w. 1988, p. 2162 e.v.
221 A. Burdorf, P. Swuste en P. van der Maas, a.w. 1988, p. 2162 e.v.
222 A. Burdorf, P. Swuste en P. van der Maas, a.w. 1988, p. 2162 e.v.
223 Zie deel drie voor een beschrijving van het Instituut Asbestslachtoff ers en de afh andeling van 

schadeclaims door dat instituut.
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werkt voor het beoordelen van de historische asbestblootstelling in bedrijfstak-
ken en beroepen in de periode 1945-1994: de zogenaamde ‘asbestkaart’. Het jaar 
1945 werd gekozen als aanvangsdatum voor de asbestkaart, omdat de vooroor-
logse asbestindustrie in Nederland van zeer geringe omvang is geweest. Het jaar 
1994 is gekozen als einddatum, omdat vanaf 1 juli 1993 het gebruik, de verwer-
king en bewerking van asbest verboden is in Nederland.

132. Doel van de asbestkaart was om de bestaande informatie over de aard en 
over de mate van blootstelling aan asbest in de verschillende sectoren en indus-
trieën in het verleden te verzamelen en om de stand van de techniek in de diverse 
bedrijfstakken en beroepen in kaart te brengen. De gegevens die daartoe zijn ver-
zameld, zijn deels afk omstig uit dossiers van schadeclaimprocedures van asbest-
slachtoff ers en deels uit de wetenschappelijke literatuur en uit de rapporten van de 
Arbeidsinspectie. Omdat over de asbestblootstelling in Nederlandse bedrijven 
onvoldoende kwantitatieve gegevens voorhanden waren, is het expertsysteem ook 
opgebouwd op basis van gegevens uit het buitenland, met name het Verenigd 
Koninkrijk, de Verenigde Staten, Duitsland, Australië, Finland en Canada. In 
deze landen is reeds vanaf 1960 op min of meer systematische wijze de asbest-
blootstelling in de verschillende beroepen in kaart gebracht.224

133. Zoals hierna zal worden aangeduid, laat het Belgische en Franse systeem 
van de beroepsziekteregeling en van het asbestfonds toe om de kennis en exper-
tise op het gebied van asbestziekten te bundelen in één kenniscentrum. Ook in 
Nederland is lange tijd getracht om beroepsziektegegevens apart te centraliseren. 
Reeds vanaf 1911 bestond in Nederland voor elke arts de verplichting om aangift e 
te doen van beroepsziekten aan de Arbeidsinspectie, en dit op grond van de 
Arbeidswet.225 In de jaarverslagen van de Arbeidsinspectie vindt men een over-
zicht terug van het aantal gemelde beroepsziekten. Deze melding verliepen weinig 
optimaal.226 In de jaarverslagen van de Arbeidsinspectie uit deze periode is bij-
voorbeeld meermaals melding gemaakt van de slechte uitvoering van deze mel-
dingsplicht door geneeskundigen. Een tweede systeem van registratie van 
beroepsziekten ontstond in 1921 na een wijziging van de Ongevallenwet van 1901. 
Vanaf 1921 werden bij bepaalde beroepsziekten de kosten voor behandeling 
betaald door de Rijksverzekeringsbank (zie hierna), later omgevormd tot de 
 Sociale Verzekeringsbank.227

224 A. Burdorf, M. Dahhan en P. Swuste, a.w. 2003, p. 485-492; M. Dahhan, A. Burdorf, P. Swuste, 
“Beroepsachtergrond van gevallen met asbestgerelateerde ziekten in Nederland”, Tijdschrift  
voor Toegepaste Arbowetenschap 2003, p. 59-64; P. Swuste A. Burdorf en M. Dahhan, Opzet en 
gebruik van de Asbestkaart voor de beoordeling van de historische blootstelling aan asbest in de 
periode 1945-1994, Technische Universiteit Delft , Erasmus Medisch Centrum Rotterdam, 
2004.

225 A. Burdorf, P. Swuste en P. van der Maas, a.w. 1988, p. 2162-2167.
226 A. Burdorf, P. Swuste en P. van der Maas, a.w. 1988, p. 2162-2167.
227 A. Burdorf, P. Swuste en P. van der Maas, a.w. 1988, p. 2162-2167.
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134. Na de invoering van de Wet op de Arbeidsongeschiktheid (WAO) per 1 juli 
1967 verdween in Nederland de plicht tot aangift e van beroepsziekten. Wel werd 
via de Ziektewet aan de werkgever een meldingsplicht opgelegd. Th ans verplich-
ten de Arbeidsomstandighedenwet (art. 9 lid 2) en de Arbeidsomstandighedenre-
geling (art. 1.11 lid 2) de arbodienst van elk bedrijf om beroepsziekten te melden 
bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, dat op haar beurt een melding 
daarvan moet doen aan de Arbeidsinspectie.228

135. Hoewel er op de behandelende arts dus vandaag nog steeds een meldings-
plicht ligt bij de vaststelling van een beroepsziekte, heeft  het verdwijnen van de 
beroepsziekteregeling een negatieve invloed gehad op de registratie van en het 
beleid met betrekking tot beroepsziekten.229 Dat geldt vandaag weliswaar in min-
dere mate voor mesothelioomgevallen, omwille van de asbestkaart en het meso-
thelioomregister, maar geldt nog steeds voor andere asbestgerelateerde beroeps-
ziekten.

3.5.2. BELGIË

136. In tegenstelling tot Nederland en Frankrijk, bestaan er in België geen 
opvolgsystemen, mesothelioomregisters of asbestkaart. In België is er geen sprake 
van een landelijke registratie van het aantal gevallen van maligne mesothelioom 
(longvlies- of buikvlieskanker). Wel worden de gegevens bijgehouden over het 
aantal aanvragen tot vergoeding en het aantal erkenningen van benadeelden van 
een beroepsziekte op jaarbasis, en per beroepsziekte, door het Fonds voor Beroeps-
ziekten. Dit is een overheidsinstelling onder toezicht van het Ministerie van 
 Sociale Zaken, die paritair beheerd wordt door vertegenwoordigers van represen-
tatieve werknemers- en werkgeversorganisaties. Het Fonds voor Beroepsziekten 
richt zich op de verwerking van de aanvragen tot vergoeding in geval van beroeps-
ziekten, en op de uitkeringen van de vergoedingen. Daarnaast heeft  het fonds ook 
enkele preventieve taken (zie hierna hoofdstuk tien).

137. In België worden dus wel de gegevens bijgehouden met betrekking tot de 
uitkeringen voor de beroepsziekten die opgenomen zijn in de lijst van beroeps-
ziekten. Tot voor de wijziging van de beroepsziektenlijst via KB in 1999230 waren 
de volgende beroepsziekten, veroorzaakt door asbest opgenomen in de beroeps-
ziektenlijst: mesothelioom, asbestose, asbestose met longtuberculose en asbestose 
met longkanker. Aangezien de aanwezigheid van asbestose niet meer beschouwd 
werd als een risicofactor voor de ontwikkeling van longtuberculose, werd deze 

228 A. Burdorf, P. Swuste en P. van der Maas, a.w. 1988, p. 2162-2167.
229 J. de Ruiter, a.w. 1997, p. 45.
230 KB 22 maart 1999, BS 16 april 1999.
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ziekte in 1999 van de lijst geschrapt. Omdat men thans ook aanneemt dat een 
blootstelling aan asbest het risico op het ontstaan van longkanker verhoogt, ook 
zonder de aanwezigheid van asbestose, werd longkanker als een aparte beroeps-
ziekte toegevoegd aan de lijst. Ook werden in 1999 enkele goedaardige aandoe-
ningen van de pleura (borstvlies) veroorzaakt door asbest, opgenomen in de lijst 
(zogenaamde ‘pleurale plaques’).

138. Voorheen werden de goedaardige aandoeningen van de pleura, veroor-
zaakt door asbest, beschouwd als een vorm van asbestose. Om meer overeen-
stemming te bereiken met hetgeen onder ‘asbestose’ wordt begrepen in de inter-
nationale wetenschappelijke literatuur, werden de aparte aandoeningen, die 
onafh ankelijk van longfi brose kunnen ontstaan, als aparte ziekten in de beroeps-
ziektenlijst opgenomen. Geringe pleurale plaques brengen gewoonlijk geen long-
functiestoornissen met zich mee. Ze gaan niet gepaard met arbeidsongeschikt-
heid en vergen ook geen medische behandeling, en geven dus geen aanleiding tot 
de kwalifi catie ‘beroepsziekte’. Nog op te merken valt dat in 2002 ook larynx-
kanker veroorzaakt door een blootstelling aan asbest in België offi  cieel erkend 
werd als een beroepsziekte.

139. Aandoeningen van het pericard (hartzakje) veroorzaakt door asbest vallen 
evenmin onder de noemer asbestgerelateerde aandoeningen. Evenwel worden 
deze aandoeningen nu ook expliciet apart vermeld. Maar in beginsel komen peri-
cardiale aandoeningen veroorzaakt door asbest zelden voor.

140. Statistisch is het dus mogelijk om voor België na te gaan hoeveel slachtof-
fers in de professionele sfeer reeds erkend zijn als blijvend arbeidsongeschikt of 
overleden ten gevolge van een asbestgerelateerde beroepsziekte door het Fonds 
voor Beroepsziekten en welke de tendensen zijn wat betreft  het aantal benadeel-
den en de aard van hun ziekte. Daarnaast is het sinds 2007 ook mogelijk via de 
gegevens van het asbestfonds AFA na te gaan hoeveel gevallen van mesothelioom 
en van asbestose over de bevolking erkend zijn na een aanvraag tot tussenkomst 
van het fonds (zie over het AFA voorts onder hoofdstuk 11.3)

141. Het aantal nieuwe erkenningen van mesothelioombenadeelden kent sinds 
het begin van de jaren tachtig in België een progressieve stijging. Aangezien de 
latentietijd voor deze ziekte twintig tot veertig jaar bedraagt, zal het aantal bena-
deelden nog toenemen; het hoogtepunt van deze schadegevallen zal zich komend 
decennium situeren (periode 2010-2020), en vervolgens opnieuw afnemen.

142. Ondanks de beperkingen wat betreft  de aanmelding en de registratie van 
beroepsziekten, zijn de statistieken van het Fonds voor Beroepsziekten en van het 
in 2007 opgerichte Asbestfonds in België, waar alle mesothelioomslachtoff ers 
zich thans kunnen aanmelden om een vergoeding te ontvangen in geval van 
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mesothelioom of asbestose, de voornaamste bronnen van informatie die inzicht 
kunnen verschaff en in de omvang en in de achtergrond van de arbeidsgebonden 
asbestschadeproblemen in België.231 Wel zijn er in België ook enkele particuliere 
initiatieven geweest waarbij getracht werd om over langere tijd systematisch sta-
tistische gegevens te verzamelen over de incidentie van asbestziekten.232

Recent heeft  Nemery het aantal mesothelioomsterfgevallen als gevolg van 
asbest in Vlaanderen in kaart gebracht. Zijn onderzoek wees uit dat er in Vlaan-
deren sprake was van 116 sterfgevallen te wijten aan mesothelioom in 2000, 143 
in 2001, 122 in 2002, 111 in 2003 en 137 in 2004. Een andere bron van informatie 
is het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS), dat net zoals het Nederlands 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gegevens bijhoudt over de doodsoorza-
ken per land die op de overlijdensaangift en door de (huis)arts vermeld worden 
(en dus niet noodzakelijk volledig zijn). Uit de Vlaamse tegenhanger van het NiS 
blijkt bijvoorbeeld dat in 2009 in Vlaanderen 126 mannen en 26 vrouwen overle-
den zijn aan mesothelioom.233 Ook worden in alle landen via de nationale kan-
kerregistratie gegevens bijgehouden over de jaarlijkse incidentie van de sterfge-
vallen door kanker per land.

143. De aanpak van de asbestproblematiek verloopt in België hoe dan ook een 
stuk moeilijker dan in de omringende landen. Dit heeft  te maken met het feit dat 
er vanuit beleidsperspectief een onderscheid wordt gemaakt tussen gezondheids-
risico’s binnen en gezondheidsrisico’s buiten de professionele sfeer, en omdat er 
sprake is van een sterke versnippering van de beleidsbevoegdheden tussen de 
federale staat, de gemeenschappen en de gewesten. In België is het federaal niveau 
bevoegd wanneer het gaat om de bescherming van werknemers (met inbegrip van 
de arbeidsongevallen- en beroepsziekteregeling), voor het opdragen van product-
normen en voor het curatieve beleid met betrekking tot de gezondheid (met inbe-
grip van de ziekteverzekering). De gemeenschappen zijn bevoegd voor alles wat 
de preventieve gezondheidszorg aanbelangt. De gewesten zijn bevoegd voor de 
milieuregelgeving en de milieubeschermingsmaatregelen. Wat asbest betreft , zijn 
de gewesten bijvoorbeeld bevoegd wat betreft  de aanpak van asbestafval en wat 
betreft  de emissie van asbestvezels in lucht, water en bodem en de milieueff ecten 
daarvan. De gewesten zijn ook bevoegd voor het milieutoezicht op de bedrijven. 

231 J. Quina, L. Heulens J. Bande en D. Roosels, “Fonds voor de beroepsziekten. Statistiek van de 
beroepsziekten” in D. Lahaye (red.), Sociale Zekerheid in beweging, Antwerpen, Maklu, 1993, 
p. 395-435.

232 Zo werd in het kankerregister van de Landelijke Christelijke Mutualiteit (LCM) bestudeerd op 
zoek naar asbestziektegevallen. In dat register waren 650 gevallen van mesothelioom opgeno-
men, hetgeen natuurlijk geen volledig beeld geeft  van de incidentie van mesothelioom, nu de 
gegevens van andere mutualiteiten niet in kaart werden gebracht en de LCM vooral Vlaamse 
leden heeft . Uit de studie kan wel een stijgende trend worden opgemerkt in de frequentie van 
mesothelioom van 1977 tot 1996. Er is ook duidelijk meer sprake van mannelijke dan van 
vrouwelijke patiënten.

233 Www.zorg-en-gezondheid.be/v2_default.aspx?id=24576&terms=mesothelioom#keten.
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Dit omvat zowel het preventief toezicht (het opdragen van normen en het verle-
nen van vergunningen), als het repressief toezicht (bv. het opdragen van veilig-
heidsmaatregelen). Toezicht op de gezondheid van werknemers en veiligheid in 
bedrijven is dan weer een taak van de federale overheid (via de arbeidsinspectie).234

144. Een en ander kan helpen verklaren waarom er tot op heden weinig initia-
tief is genomen in België om de problematiek van asbestbenadeelden vanuit epi-
demiologisch oogpunt in kaart te brengen. Niet alleen zou dat een beleidssamen-
werking op het vlak van volksgezondheid en sociale gezondheid vereisen (terwijl 
in België op dat vlak nog een grote kloof bestaat)235; ook zou het een samenwer-
king tussen de federale overheid en de verschillende deelstaten noodzakelijk 
maken, al was het maar om over alle nationale gegevens en gegevens uit de deel-
staten te kunnen beschikken.236 De noodzaak van een algemene epidemiologi-
sche studie van asbestziekten in België wordt door de verschillende beleidsni-
veaus niet als een (eigen) prioriteit beschouwd, zo blijkt. Typerend voor deze 
vaststelling is het antwoord van de Vlaamse minister van leefmilieu op een vraag 
van parlementsleden van het Vlaams Parlement in 1998 over de gezondheidsef-
fecten voor de omwonenden van de locaties waar toenmalige primaire asbestin-
dustrie was gevestigd. De minister achtte het niet nodig om epidemiologische 
studies te laten verrichten naar de gezondheidseff ecten op lange termijn:

“Het gaat om een te kleine groep mensen rond die bedrijven om daarover statistisch 
zinvolle uitspraken te doen; het is praktisch onmogelijk om productspecifi eke gezond-
heidsgegevens van burgers te verzamelen rond elke site waar met toxische of kankerver-
wekkende stoff en wordt gewerkt; de gezondheidsmonitoring van potentiële asbestpunt-
bronnen zou slechts een ‘end-of-the-pipe-benadering’ zijn, die in het beste geval iets zegt 
over de blootstelling decennia geleden.”

145. Het verschil met de aanpak door de Nederlandse overheid is dus groot. 
Naar aanleiding van een aantal sterfgevallen in de streek rond het toenmalige 
asbestbedrijf Eternit in Goor besliste de Tweede Kamer bijvoorbeeld om de 
Nederlandse Gezondheidsraad de opdracht te geven de risico’s op blootstelling 
aan asbest in de professionele sfeer en daarbuiten grondig te onderzoeken en eva-
lueren. Een en ander heeft  geleid tot een rapport van de Gezondheidsraad in 2010 

234 D. Torfs, “Bevoegdheid van de inspectiediensten”, TSR 2000, p. 407-459.
235 Voor beide deelgebieden van de gezondheidszorg is bv. een afzonderlijke adviesraad opgericht 

(de Hoge Raad voor de Arbeid respectievelijk de Hoge Gezondheidsraad) die afzonderlijk van 
elkaar en autonoom functioneren in België vgl. met Nederland waar slechts één 
Gezondheidsraad bestaat.

236 De sterke versnippering en de complexiteit van de overheidsbevoegdheden maakten de 
publieke en politieke agendering van de asbestproblematiek in België een stuk moeilijker, hoe-
wel ook andere factoren er aan de vertraagde agendering van het asbestprobleem ten grondslag 
lagen (zie hierover meer in hoofdstuk 13).
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waarin aanbevelingen werden gedaan om de grenswaarden voor blootstelling aan 
asbest nog te verscherpen, zowel op de arbeidsvloer als daarbuiten.237

146. Vooralsnog is in België nog geen breed epidemiologisch onderzoek uitge-
zet naar de incidentie van asbestgerelateerde aandoeningen en verwachte sterft e-
cijfers onder de bevolking. In een resolutie in 2006 heeft  het Vlaamse Parlement 
de federale regering wel opgeroepen om238:
1) de nodige maatregelen te nemen om de registratie van asbestgerelateerde 

aandoeningen te centraliseren en om de epidemiologie van mesothelioom en 
andere kankers als gevolg van asbest in kaart te brengen,

2) een centraal asbestregister op te maken voor alle overheidsgebouwen, over-
heidsinfrastructuur, voor het publiek toegankelijke gebouwen en bedrijfsge-
bouwen waar asbest aanwezig is,

3) een register op te maken van asbesthoudende producten.

Maar tot op heden is er van een registratie van die factoren nog geen sprake.

3.5.3. FRANKRIJK

147. In Frankrijk bestaat er geen afzonderlijk mesothelioomregister, maar werd 
wel binnen het Institut de Veille Sanitaire een ‘Programme national de surveillance 
du mésothéliome’ opgezet dat de gedachte achter de asbestkaart en het mesotheli-
oomregister in één concept verenigt. Het programma ziet op een registratie van 
alle gevallen van mesothelioom volgens een vaste gestandaardiseerde procedure 
in 18 departementen in Frankrijk.239 Doel van dit programma is er onder meer in 
gelegen om het aantal mesothelioomgevallen in Frankrijk te schatten en om 
inzicht te verwerven in de evolutie van de frequentie van de ziektegevallen. Daar-
toe wordt onder meer de frequentie van het aantal gevallen per bedrijfssector in 
de beroepssfeer en de frequentie van het aantal gevallen per blootstellingssfeer 
(beroepsmatig, paraprofessioneel of thuisblootstelling) in kaart gebracht.240 
Daarnaast worden de gegevens over de asbestgerelateerde (beroeps)ziekten in 
Frankrijk zoals dat ook het geval is in België geregistreerd binnen het Franse 

237 Gezondheidsraad, Asbest. Risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling, 2010, zie: www.
gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/asbest-risico-s-van-milieu-en-beroepsmatige-blootstelling.

238 Voorstel van de leden Schauvliege, Lachaert, Crevits, Hoebeke, Martens en Bex betreff ende de 
verspreiding van asbest in het milieu, tekst aangenomen door de plenaire vergadering, Parl.St. 
1078 (2006-2007), nr. 6.

239 Www.in/sante.fr/publications/2006/pnsm/.
240 Zie Le Programme national de surveillance du mésothéliome (PNSM) Présentation générale et 

bilan des premières années de fonctionnement (1998-2004), www.in/sante.fr/publications/2006/
pnsm/pnsm_0806.pdf.
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Fonds voor de Beroepsziekten (CPAM)241 en Asbestfonds.242 In Frankrijk wordt 
ook een gespecialiseerde databank (Evalutil) bijgehouden die toelaat om de 
beroepsmatige blootstelling aan asbest te meten in de verschillende takken van de 
industrie en de nijverheid en bij de verschillende beroepen.243 Daarnaast bestaat 
er een verplichting voor artsen die een geval van mesothelioom constateren, om 
dit meteen te melden bij het Agence Régionale de Santé. Deze verplichte aangift e 
moet een beter inzicht mogelijk maken in het aantal gevallen van mesothelioom 
en in het mogelijk verband met het beroep van de slachtoff ers.244

3.5.4. RAMING VAN HET AANTAL ASBESTSLACHTOFFERS 
IN DE PERIODE 2007-2010 IN BELGIË

148. In België leveren de tussenkomsten van het Fonds voor Beroepsziekten en 
van het Asbestfonds het meest accurate beeld op van het aantal asbestbenadeel-
den in België. De cijfers van het FBZ en het AFA laten ook toe om een beeld te 
krijgen van de economische impact van de tussenkomst van de overheid bij 
asbestgerelateerde ziekten in België, zoals blijkt uit volgend overzicht van de 
fi nanciële tussenkomsten van het Fonds voor Beroepsziekten en het AFA in 
asbestzaken (cijfers voor 2007-2010245). Wanneer het slachtoff er nog in leven is, 
zal het Fonds enkel een vergoeding uitkeren aan het rechtstreekse slachtoff er. 
Wanneer het slachtoff er overleden is, kan een vergoeding worden uitgekeerd 
aan  een beperkt aantal rechthebbenden (de gehuwde partner en de kinderen; 
eventueel komen ook ascendenten, kleinkinderen of broers en zussen in aanmer-
king).

149. Hierna volgt een overzicht van het aantal erkenningen van asbestziekten 
en de uitgekeerde vergoedingen door publieke fondsen in België (het Fonds voor 
de Beroepsziekten en het Asbestfonds) in de periode 2007 tot 2011.246

241 Zie hierover meer in deel drie.
242 Zie hierover meer in deel drie.
243 S. Goldberg, D. Luce, “Disparités régionales de la reconnaissance du mésothéliome de la plèvre 

comme maladie professionnelle en France (1986-1993)”, Rev Epidém et Santé Publ 1999, p. 421-
431.

244 Indien er geen duidelijk verband met het beroep kan worden gevonden, worden bijkomende 
onderzoeken volgen. Bij deze bijkomende onderzoeken wordt vooral aandacht besteed aan 
drie groepen: vrouwen, getroff enen die jonger zijn dan 50 jaar of die een niet-gelokaliseerde 
mesothelioom in het borstvlies hebben. De verplichte aangift e is een onderdeel van het 
Kankerplan 2009-2013, dat sterk de nadruk legt op de bestrijding van asbestgerelateerde kan-
kers. Dit komt bovenop de grootschalige monitoring die sinds 1998 gehouden wordt in de 23 
departementen.

245 Interne statistieken verkregen van het Asbestfonds en van het Fonds voor de Beroepsziekten, 
Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel (eigen uitgave).

246 Zie over deze fondsen meer onder deel drie.
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150. Uit deze cijfers blijkt dat in 2011 in België in totaal 19.852.549 miljoen euro 
vanuit de sociale verzekeringen (Fonds voor Beroepsziekten en Asbestfonds) 
teruggevloeid is naar slachtoff ers van mesothelioom en hun rechthebbenden. 
Daarmee is mesothelioom bij voorsprong de ‘duurste’ asbestziekte in België die 
via sociale arrangementen ten laste wordt genomen.

151. Van belang is te benadrukken dat de geregistreerde cijfergegevens van 
erkenningen van asbestgerelateerde aandoeningen naar verluidt een onderschat 
beeld van de werkelijkheid schetsen. De werkelijke cijfers van beroepsgebonden 
asbestschadegevallen zullen bijvoorbeeld naar alle waarschijnlijkheid hoger lig-
gen dan offi  cieel geregistreerd wordt. Epidemiologisch onderzoek wijst uit dat het 
werkelijk aantal gevallen van beroepsgerelateerde kankers hoger ligt dan het aan-
tal dossiers dat bekend is bij het Fonds voor Beroepsziekten.250 Niet alle (oud-)
werknemers die benadeelde zijn geworden van een asbestgerelateerde ziekte die-
nen een aanvraag tot vergoeding in bij het Fonds voor Beroepsziekten. Allerlei 
redenen kunnen hieraan ten grondslag liggen: bijvoorbeeld het gegeven dat de 
getroff ene zich niet bewust is van het feit dat hij lijdt aan een beroepsziekte; het 
gegeven dat de weg naar het Fonds niet bekend is; het gegeven dat de benadeelde 
of zijn verwanten niet voldoen aan de wettelijke voorwaarden om in aanmerking 
te komen voor een vergoeding enzovoort. Bovendien geeft  deze lijst geen exhaus-
tief overzicht van alle mogelijke aandoeningen die gerelateerd kunnen zijn aan 
een asbestblootstelling, omdat het enkel de in de beroepssfeer voorkomende 
asbestziekten vermeldt (en dus geen asbestgerelateerde aandoeningen die ont-
staan buiten de beroepssfeer)251 en het bovendien enkel gaat om aandoeningen 
waarover een consensus bestaat dat het gaat om beroepsmatig veroorzaakte aan-
doeningen.

152. In het geval van mesothelioom bijvoorbeeld overlijdt de patiënt dikwijls 
vrij snel na het intreden van de ziekte. Na overlijden van de benadeelde zal de tus-
senkomst van het Fonds er enkel toe strekken om aan een bepaalde limitatief 
opgesomde categorie van nabestaanden een vergoeding uit te keren. Voorwaarde 
hiervoor is wel dat de nabestaanden (echtgenote, kinderen) kunnen aantonen dat 
de werknemer benadeelde was van een asbestgerelateerde beroepsziekte en dat 
het overlijden (mede) hieraan te wijten is. Aangezien de nabestaanden geen toe-
gang hebben tot het medisch dossier van de overledene, betekent dit dat de bena-
deelde al tijdens zijn leven erkend geweest moet zijn als mesothelioompatiënt. 
Dezelfde beperkingen gelden voor het AFA.

250 P. Donceel, “Aanvraag tot schadeloosstelling in de beroepsziekteregeling”, Medi-ius 1997, p. 2.
251 Zo zal bv. maagkanker veroorzaakt door asbest ten gevolge van het drinken van leidingwater 

niet geregistreerd worden als een beroepsgerelateerde aandoening, nu dit een risico is dat zich 
in de algemene levenssfeer situeert.
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153. Wanneer het Belgische Fonds voor de Beroepsziekten oordeelt dat de vor-
dering van de benadeelden of van de nabestaanden onontvankelijk of ongegrond 
is, zal er geen vergoeding worden uitgekeerd. De volgende cijfers geven een idee 
van de verhouding tussen het aantal aanvragen vs. het aantal negatieve beslis-
singen in 1998: de aanvragen tot tussenkomst bij asbestose werden in meer dan 
37% van de gevallen afgewezen; de aanvragen tot tussenkomst bij asbestose met 
longkanker werden in meer dan 30% van de gevallen afgewezen; de aanvragen tot 
tussenkomst bij mesothelioom werden in meer dan 28% van de gevallen afgewe-
zen.252 Ter vergelijking: ook in 2010 (zie hieronder) was er sprake van een propor-
tioneel hoog aantal weigeringen tot uitkering, waarbij de weigeringen in geval van 
pleurale plaques en longkanker eruit schieten.253

Cijfers over 2010 Aantal weigeringen Aantal erkenningen

Asbestose 12 110

Longkanker veroorzaakt door asbest 32 53

Mesothelioom 15 89

Pleurale plaques 97 41

Aantal gevallen van rechthebbenden 53 123

154. Uit bovenstaande cijfers kan worden afgeleid dat het Fonds voor Beroeps-
ziekten de meerderheid van de aanvragen tot erkenning van asbestose en mesothe-
lioom als beroepsziekte inwilligt, maar veel strenger optreedt wanneer het gaat om 
aanvragen tot erkenning van longkanker en pleurale plaques. De meerderheid van 
de aanvragen tot erkenning van pleurale plaques, naar aanleiding van een (ver-
meende) beroepsgerelateerde asbestaandoening, wordt zelfs afgewezen, hetgeen 
opmerkelijk is, gezien het relatieve ‘succes’ van deze schade in de context van het 
aansprakelijkheidscontentieux voor de burgerlijke rechtbanken in Frankrijk (zie 
hierna deel 3). Daarbij komt het zelden voor dat negatieve beslissingen worden 
aangevochten voor de arbeidsrechtbank. Er worden immers niet of nauwelijks 
procedures voor de arbeidsrechtbank aanhangig gemaakt met als voorwerp de 
niet-inwilliging van de aanvraag tot erkenning van een beroepsziekte. Hetzelfde 
geldt overigens wat betreft  de beslissingen gewezen door het asbestfonds in België, 
hoewel daar sinds 2008 wel een aantal betwistingen zijn gerezen voor de recht-
bank.254 Een oorzaak voor de beperktere wetenschappelijke waarde van de cijfers 
van het Fonds voor Beroepsziekten dan bijvoorbeeld het Nederlandse mesotheli-

252 Jaarverslag Fonds voor de Beroepsziekten 1998, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel (eigen uit-
gave).

253 Interne statistieken verkregen van het Asbestfonds en van het Fonds voor de Beroepsziekten, 
Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel (eigen uitgave).

254 X, Het asbestfonds, verslag vijfj arig bestaan Asbestfonds, 2010, p. 39 (zie www.afa.be).
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oomregister, is de algehele afwezigheid van gegevens met betrekking tot het aantal 
blootstellingen aan asbest. De jaarverslagen van de arbeidsgeneeskundige dien-
sten zouden hierover nuttige informatie kunnen verschaff en, maar deze zijn niet 
direct beschikbaar, en de resultaten zouden dan ook nog afh ankelijk zijn van de 
juistheid en volledigheid van de ingestuurde verslagen. Bovendien zijn er geen 
gegevens beschikbaar over blootstellingen in het (verre) verleden. Er bestaan hier-
over geen systematische rapporten, opgemaakt door de Belgische arbeidsinspec-
teurs, en er werd evenmin, zoals in Nederland het geval was, een asbestkaart uit-
getekend waarop deze gegevens gereconstrueerd zijn.

155. Een laatste belangrijke beperking is het feit dat de gegevens die bijgehou-
den worden door het Fonds voor Beroepsziekten, enkel betrekking hebben op de 
situatie van de werknemers. In het geval overheidspersoneel arbeidsongeschikt 
raakt door ziekte of ongeval, is de tussenkomst van het Fonds voor Beroepsziek-
ten beperkt tot het verlenen van bijstand bij het medische deskundigenonderzoek. 
Het Fonds voor Beroepsziekten heeft  derhalve geen kennis van de beslissingen, 
getroff en door de bevoegde overheden of van het aantal leefmilieuslachtoff ers en 
zelfstandigen.255

3.5.5. STATISTISCHE EN EPIDEMIOLOGISCHE 
SCHATTINGEN WERELDWIJD

156. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zouden thans wereldwijd 
nog ongeveer 125 miljoen mensen dagelijks blootgesteld worden aan asbest in 
professioneel verband, die dus allen in mindere of meerdere mate het risico lopen 
op de ontwikkeling van een asbestgerelateerde ziekte.256 De Internationale 
Arbeidsorganisatie ILO heeft  de toekomstige incidentie van asbestgerelateerde 
kankers in professioneel verband proberen in te schatten. Daartoe heeft  de ILO de 
incidentie van asbestgerelateerde kankers in Finland in het verleden geraamd en 
die bevindingen geëxtrapoleerd naar de huidige beroepsbevolking wereldwijd. 
De ILO kwam tot de bevinding dat de komende jaren nog ten minste 100.000 tot 
140.000 werknemers jaarlijks (zullen) overlijden als gevolg van een asbestgerela-
teerde kanker.257

157. Wat de registratie van de asbestziekten betreft , zijn de sterft ecijfers van 
asbestslachtoff ers tussen de oude industrielanden en de nieuwe groeilanden thans 

255 Het Fonds voor Beroepsziekten is wel bevoegd voor het onderzoek van de aanvragen van het 
personeel tewerkgesteld in de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten (zie J. Quina, L. 
Heulens, J. Bande en D. Roosels, “Fonds voor de beroepsziekten. Statistiek van de beroepsziek-
ten” in D. Lahaye (red.), Sociale Zekerheid in beweging, Antwerpen, 1993, 395-435).

256 Zie hierna deel twee.
257 Zie hierna deel twee.
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nog zeer verschillend, als gevolg van de grote verschillen in het asbestgebruik tus-
sen de oude industrielanden en de nieuwe groeilanden tijdens de vorige eeuw. In 
de 20ste eeuw werden asbesthoudende producten in eerste instantie geprodu-
ceerd en gebruikt in de economieën van de oude industrielanden zoals Noord-
Amerika, Australië en West-Europa. De sterft ecijfers van de landen uit deze regio 
zijn momenteel dan ook een stuk hoger dan deze in de nieuwe groeilanden (en dit 
verschil kan niet alleen verklaard worden door een betere registratie). In een rap-
port uit 2006 schrijft  de Wereldgezondheidsorganisatie dat gegevens uit 2004 
over asbestbenadeelden in de Verenigde Staten uitwijzen dat er jaarlijks 10.000 
Amerikanen sterven ten gevolge van een asbestgerelateerde ziekte, hetgeen over-
eenstemt met 30 sterfgevallen per dag.258

158. De Britse epidemioloog Julien Peto voorspelde in 1999259 dat de verwachte 
sterft ecijfers als gevolg van mesothelioom bij mannen in West-Europa in de orde 
zou liggen van ongeveer 5.000 gevallen per jaar in 1998 tot ongeveer 9.000 geval-
len per jaar in 2018. In West-Europa alleen al, zouden als gevolg van de blootstel-
ling in het verleden aan asbest een kwart miljoen mensen overlijden aan mesothe-
lioom tot 2035. Op basis van deze cijfers stelde Peto vast dat één op de 150 mannen, 
geboren tussen 1945 en 1950 in West-Europa, zal sterven aan mesothelioom. Het 
aantal sterfgevallen als gevolg van longkanker veroorzaakt door asbest zou ten 
minste gelijk zijn aan het aantal sterfgevallen veroorzaakt door mesothelioom. De 
verhouding zou bovendien veel hoger kunnen zijn. Sommige schattingen sugge-
reren een verhouding van 7 op 1. Deze schattingen impliceren dat er zich de 
komende 35 jaar nog meer dan een half miljoen sterfgevallen veroorzaakt door 
asbest zouden kunnen voordoen, alleen al in West-Europa. De schattingen wer-
den recent enigszins bijgesteld, maar liggen in dezelfde lijn.260 De statistische 
overlijdensgegevens in verband met beroepsziekten wijzen uit dat asbestgerela-
teerde ziekten in de onderzochte landen thans van alle beroepsziekten het meeste 
dodelijke aantal slachtoff ers eisen, waardoor het maatschappelijk belang ervan in 
elk geval, gegeven is.

Takashi en medeonderzoekers hebben onderzocht of er een verband bestaat 
en welk dat verband dan is tussen de totale hoeveelheid asbestconsumptie in een 
land en het aantal eff ectieve sterfgevallen ten gevolge van asbestziekten in dat 
land.261

258 Zie hierna deel twee.
259 J. Peto, A. Decaril, C. LaVecchia, F. Levi F en E. Negri, “Th e European mesothelioma epide-

mic”, Br J Cancer 1999, p. 566-572.
260 F. Montanaro, F. Bray, V. Gennaro, E. Merler, J.E. Tyczynski, D.M. Parkin e.a., “Pleural meso-

thelioma incidence in Europe: evidence of some deceleration in the increasing trends”, Cancer 
Causes Control. 2003, p. 791-803.

261 R. Lin, K. Takatshi, A. Karjalainen, T. Hoshuyama, D. Wilson, T. Kameda, C. Chan, C. Web, S. 
Furuya, T. Higashi, L. Chien en M. Ohtaki, “Ecological association between asbestos-related 
diseases and historical asbestos consumption: an international analysis” Lancet 2007, p. 844-
849.
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Omdat België niet in het onderzoek betrokken was, hebben Nemery en 
mede-onderzoekers België ook op de kaart geplaatst van de omvang van de 
asbestconsumptie en de incidentie van sterft ecijfers wereldwijd (zie grafi ek 
hierna).262 Blijkt dat het asbestgebruik (consumptie per hoofd van de bevolking) 
wereldwijd in België het grootst was in Europa, gevolgd door Australië en Dene-
marken, maar dat het hoogst aantal getroff enen te verwachten zijn in het Ver-
enigd Koninkrijk, gevolgd door Nederland en Australië en vervolgens pas in 
België. Van de in dit onderzoek betrokken landen stijgen België en Nederland 
qua asbestgerelateerd ‘volksgezondheidsprobleem’ dus boven Frankrijk uit. 
Opvallend is dat het asbestprobleem in België nochtans niet zo erg heeft  
‘gespeeld’ in de publieke opinie, in de media en in het rechtssysteem zoals bij-
voorbeeld het geval was in Nederland of Frankrijk. Dit heeft  er enerzijds mee te 
maken dat de realiteit van een maatschappelijk gezondheidsprobleem niet per 
defi nitie bepalend is voor de aandacht die er door de beleidsmakers en het rechts-
systeem aan besteed wordt, zoals sociologisch nader wordt toegelicht in hoofd-
stuk 13. Ook is het zo dat voormelde cijfergegevens een enigszins vertekend 
beeld van die werkelijkheid schetsen. Dit heeft  ermee te maken dat ook de aard 
van de asbestsoort en de wijze en de omstandigheden waarin men in aanraking 
is gekomen met asbest (al dan niet in professioneel verband), een rol spelen bij de 
kans op de veroorzaking van een asbestgerelateerde ziekte263 en dat het asbest-
verbruik per capita geen goede maatstaf is om de reële blootstelling in een land 
te onderzoeken. Het asbestgebruik per capita gaat immers slechts uit van het 
gemiddelde gebruik en niet van het reële gebruik van asbest per inwoner. Hoe-
wel in Nederland op basis van het gemiddelde verbruik van asbest een lagere 
incidentie aan slachtoff ers wordt verwacht dan uit de statistieken blijkt, kan het 
vertekende beeld te maken hebben met afwijkingen in meetresultaten die geli-
eerd zijn aan het werken met het gemiddelde verbruik als meeteenheid. Wat er 
ook van zij, het maatschappelijk belang van het asbestprobleem in de samenle-
ving in de onderzochte landen is op basis van deze onderzoeken wel duidelijk; 
vooral België en Nederland behoren tot de wereldtop wat de asbestconsumptie in 
de jaren zestig betreft , en tot de landen met de grootste incidentie aan asbestge-
relateerde sterfgevallen.

262 Bron: T.S. Nawrot, G. Van Kersschaever, E. Van Ecyken en B. Nemery, “Belgium: historical 
champion in asbestos consumption”, Th e Lancet 2007, p. 1692.

263 J. Peto, A. Decarli, C. La Vecchia, F. Levi en E. Negri, a.w. 1999, p. 666-672.
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159. Hoewel de asbestkwestie als opvallend probleem van volksgezondheid zich 
het eerst voordeed in de oude industrielanden, zullen de risico’s van het gebruik 
van asbest de komende decennia vooral gevoeld worden in de nieuwe groeilan-
den, waar in de toekomst naar verwachting het grootste aantal asbestgerelateerde 
ziekten te verwachten vallen. Werknemers in de asbestindustrie zouden daar nog 
vaak onvoldoende beschermd met asbest in aanraking komen. Vele betrokkenen 
die thans met asbest in aanraking komen, zullen de symptomen van asbestgere-
lateerde ziekten pas binnen dertig tot veertig jaar vertonen. Vermoedelijk zal het 
pas over enkele decennia duidelijk worden wat de reële omvang is van het aantal 
asbestgetroff enen in Azië en andere nieuwe groeilanden.264

3.6. CONCLUSIE

160. In het verleden werden verschillende risicogroepen blootgesteld aan asbest. 
Professionele blootstelling aan asbest vond plaats tijdens de ontginning, de ver-
werking en de productie van asbest(materialen). Bij elke verwerkings- en arbeids-
fase bestond ook het risico op secundaire asbestblootstelling. Familieleden van 
asbestarbeiders kwamen immers in contact met asbeststoff en via contact met de 

264 World Bank Group, Good Practice Note: Asbestos: Occupational and Community Health 
Issues, mei 2009, zie http://siteresources.worldbank.org/EXTPOPS/Resources/
AsbestosGuidanceNoteFinal.pdf.
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werkkledij van hun huisgenoten. Daarnaast was er ook het risico op omgevings-
blootstelling: ook omwonenden van asbestbedrijven of asbestafvalstorten kwa-
men in contact met asbest.265

161. Hoewel het gebruik van asbest in de onderzochte landen in de jaren negen-
tig verboden is (in 1993 in Nederland, in 1996 in Frankrijk en in 1998 in België, 
zie hierna deel twee), kan blootstelling nog steeds plaatsvinden. Het in het verle-
den verwerkte asbest is immers nog op veel plaatsen aanwezig. In de werkomge-
ving kan blootstelling aan asbest nog plaatsvinden bij het slopen van gebouwen 
en woningen, bij het herstel of bij het slopen van schepen, boorplatforms en 
machines die met asbest zijn geïsoleerd, bij bodemsanering en dergelijke meer. 
Het grootste risico lopen mensen die onderhouds- of gelijkaardige werken ver-
richten in gebouwen. Naast onderhouds- en technisch personeel in loondienst, 
gaat het vooral om ambachtelijke beroepen, zoals elektriciens, loodgieters, kabel-
leggers en installateurs van verwarmingsinstallaties. Bij renovaties, sloop- of 
onderhoudswerken in industriële of openbare en private gebouwen die dateren 
van voor 1980, zal nog vaak op asbest worden gestoten.

162. Blootstelling in de leefomgeving vindt nog plaats bijvoorbeeld door cor-
rosie van materialen, door verbouwingen of door brand in gebouwen waarin 
asbest is verwerkt. Uiteraard zal de kans op het ontwikkelen van een asbestgere-
lateerde ziekte thans veel geringer zijn dan enkele decennia geleden, toen het 
gebruik van asbest niet of nauwelijks gereglementeerd was. In die zin is de angst 
naar aanleiding van een beperkte en geïsoleerde blootstelling in het leefmilieu 
niet evenredig aan de ernst van het risico op gezondheidsschade. De ‘oudste’ 
asbestziekte, asbestose, waarvoor een intense en langdurige blootstelling aan 
asbest vereist is, komt thans nog maar nauwelijks voor. Het aantal gevallen van 
mesothelioom en longkanker is echter wel nog aan een opmars bezig, deels ook 
omwille van de langere latentietijd. Naar verwachting van wetenschappers zal dit 
cijfer echter in 2017 langzaam gaan dalen.266

163. In de nieuwe groeilanden zouden er in de toekomst vergelijkbare proble-
men op het vlak van asbestgerelateerde gezondheidsschade kunnen ontstaan als 
deze die thans in de oude industriële landen spelen, omwille van het toegenomen 
gebruik van asbest en de geringe beschermingsmaatregelen voor de (beroeps-)
bevolking bij de productie en verwerking ervan. Wetenschappers die de verschil-
lende schattingen van het aantal asbestslachtoff ers in de oude industriële landen 
hebben geëxtrapoleerd naar het te verwachten globale aantal asbestbenadeelden 

265 Zie hierover M. Dahhan, A. Burdorf, P. Swuste, “Beroepsachtergrond van patiënten met 
asbestgerelateerde ziekten in Nederland”, Toegepaste Arbowetenschap 2003, p. 59-64.

266 O. Segura e.a., “Update of predictions of mortality from pleural mesothelioma in the 
Netherlands”, Occup Environ Med 2003, p. 50-55.
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(zowel in de professionele sfeer als daarbuiten) wereldwijd, voorspellen dat de 
asbestblootstelling in historisch perspectief uiteindelijk zeker ca. vijf à tien mil-
joen sterfgevallen zal veroorzaken wereldwijd.267

267 Deze schatting vertrekt echter van de veronderstelling dat de asbestblootstelling binnen 
afzienbare tijd volledig zal ophouden, en kan daarom eerder als conservatief worden 
beschouwd. Op dit ogenblik zijn er immers (nog) geen aanwijzingen dat een wereldwijd verbod 
op asbest op korte of middellange termijn zal worden geaccepteerd in alle landen. Ook de 
internationale handhaving van een verbod op asbest is op dit moment weinig eff ectief, hoewel 
op dat vlak wellicht wel mogelijkheden liggen (zie hierover deel twee).
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HOOFDSTUK 4
HISTORISCH OVERZICHT VAN 
DE INDUSTRIËLE PRODUCTIE 
EN CONSUMPTIE VAN ASBEST

4.1. INLEIDING

164. Hiervoor werd uiteengezet hoe de inzichten in asbestgezondheidsrisico’s 
zich chronologisch hebben ontwikkeld. Ondanks het gegeven dat er in weten-
schappelijke kringen over de kankerverwekkende eigenschappen van asbest en de 
gezondheidsrisico’s voor de brede bevolking wereldwijd in de jaren zestig een 
consensus werd bereikt, is asbest desondanks nog tot in de jaren negentig gebruikt 
in de industrie in de onderzochte landen, zoals hierna zal worden toegelicht.

165. In dit hoofdstuk wordt onderzocht wat de economische betekenis is 
geweest van de asbestindustrie op mondiaal niveau en in de verschillende landen. 
De verwerving van kennis over de vraag in welke mate economische factoren een 
rol hebben gespeeld bij de aanwezigheid van asbest als grondstof in de industrie 
en bij de neergang ervan, kan immers bijdragen tot een beter inzicht in asbest als 
een maatschappelijk probleem en tot een antwoord op de vraag hoe de verhou-
ding tussen economische marktwerking en (de afwezigheid van) het overheidsbe-
leid in de asbestkwestie zich heeft  kunnen ontwikkelen tot een probleem van 
volksgezondheid in de onderzochte landen.

166. De cijfergegevens die in dit hoofdstuk worden gebruikt, zijn gebaseerd op 
de statistieken van de US Geological Survey (USGS). Een voorbehoud dient te 
worden gemaakt wat betreft  de volledigheid van deze gegevens. Het geconstru-
eerde beeld is noodzakelijkerwijze beperkt tot die geregistreerde informatie die 
(ook voor de USGS) redelijkerwijze te achterhalen viel.268 In veel landen werden 

268 U.S. Department of the Interior / U.S. Geological Survey, Statistics and information on the 
worldwide supply of, demand for, and fl ow of minerals and materials essential to the U.S. eco-
nomy, the national security, and protection of the environment, zie http://minerals.usgs.gov. De 
UCGS heeft  op zijn beurt deze gegevens onder meer geëxtraheerd uit statistieken van de 
‘United Nations Commodity Trade Statistics Database’ (UN Comtrade) die gedetailleerde sta-
tistieken bijhoudt over de import en export van handelswaren in ongeveer tweehonderd lan-
den, vanaf 1962 (zie gegevens op de website http://comtrade.un.org/).



Deel 1. Asbest als maatschappelijk gezondheidsrisico

94 Intersentia

niet of nauwelijks statistieken bijgehouden over de hoeveelheid geproduceerde 
asbest of over de import, verwerking en export van asbest. Dat laatste heeft  veel te 
maken met veranderingen op de politieke agenda. Het inzamelen, systematiseren 
en analyseren van gegevens over de maatschappij en over de economie gebeurt in 
de eerste plaats voor de politiek of voor het beleid. De gegevens die worden verza-
meld zijn die welke relevant zijn voor het beleid. Van een statistische instelling of 
organisatie wordt verwacht dat ze gegevens produceert die toelaten om de belang-
rijke politieke, economische en sociale vraagstukken te herkennen en de stand-
punten, oplossingen of beleidsplannen te onderbouwen. Asbest is echter lange tijd 
enkel (h)erkend geweest als belangrijke economische grondstof en niet als maat-
schappelijk probleem van volksgezondheid waarvoor statistische gegevens moes-
ten worden geïnventariseerd.

167. Accurate statistieken zijn echter van wezenlijk belang bij de beoordeling 
hoe belangrijk een probleem is, in welke mate een probleem veralgemeend is, of 
slechts plaatselijk of sectorieel voorkomt, wat de eff ecten zijn van beleidsmaatre-
gelen, enzovoort. In dit verband moet gewezen worden op het belang van accurate 
epidemiologische studies die in de asbestkwestie vaak (te) weinig nauwkeurig zijn 
opgesteld:

“All statistics, even the most authoritative, are created by people. Th is does not mean 
that they are inevitably fl owed or wrong, but it does mean that we ought to ask ourselves 
just how the statistics we encounter were created”.269

168. Enkel objectieve, onpartijdige, betrouwbare en onafh ankelijke statistieken 
staan beleidsmakers, overheidsdiensten en economische en sociale actoren toe 
om hun standpunten degelijk te onderbouwen en open te debatteren. Zonder 
betrouwbare statistieken kunnen allerlei stellingen willekeurig in het rond wor-
den gestrooid.270 Daarnaast moeten de epidemiologische gegevens ook correct 
door beleidsmakers en rechters geïnterpreteerd worden, en hier wringt vaak de 
schoen.

169. De hier gebruikte gegevens van de USGS zijn voldoende relevant als onder-
zoeksbron. Hoewel de numerieke gegevens per land verschillen van bron tot bron, 
wijzen ze allen dezelfde trends en richting aan. Om die reden laten ze toe om een 
indicatie te geven over de omvang en de ernst van het reële ‘asbestprobleem’ (de 

269 J. Best, Damned lies and statistics. Untangling numbers from the media, politicians, and activis-
tists, Berkely, University of California Press, 2001, p. 22.

270 Hetgeen overigens ook vaak het geval is in de beschrijving van de asbestkwestie door de media 
en door belangengroeperingen zoals bv. slachtoff erverenigingen en asbestverwijderaars, die 
vaak zonder (grondige) duiding spreken in termen van een ‘schandaal’, een ‘drama’ van volks-
gezondheid, en over ‘miljoenen’ tonnen asbest die nog aanwezig zouden zijn in het leefmilieu. 
Vanuit een emotionele betrokkenheid wordt elke poging tot nuancering vervolgens ‘ontmas-
kerd’ als een vermomde belangenvermenging.
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aanwezigheid van asbest) in de samenleving. Bovendien lijkt het de enige set aan 
gegevens te zijn die exhaustief verzameld is, en die toelaat om uitspraken te doen 
over de productie en de consumptie van asbest wereldwijd.

170. Hierna wordt eerst de ontwikkeling van de asbestindustrie geschetst van-
uit historisch perspectief. Vervolgens volgt een historisch overzicht van de asbest-
ontginning en asbestconsumptie wereldwijd, met een focus op de ontwikkeling 
van de asbestconsumptie in de oude industrielanden, en in de nieuwe groeilan-
den.

4.2. KRONIEK VAN DE ASBESTINDUSTRIE271

171. Wat de asbestontginning en -verwerking betreft , moet een onderscheid 
worden gemaakt tussen de asbestproducerende industrie (asbestontginning via 
mijnbouw) en de asbestverwerkende industrie (vervaardiging van asbestproduc-
ten en materialen), hierna tezamen genoemd: ‘de asbestindustrie’. Landen met 
asbestmijnen exporteerden reeds sinds eind van de negentiende eeuw (ruwe) 
asbest naar landen waar geen asbest ontgonnen wordt. Via de wereldwijde handel 
in asbest is het dus sinds eind van de negentiende eeuw mogelijk voor landen die 
zelf niet beschikken over een asbestmijn, om asbest te verwerken tot asbestpro-
ducten.

172. In de geschiedenis van de asbestindustrie kunnen vier grote periodes 
onderscheiden worden, die hierna worden besproken272:
1) de opkomst van de asbestindustrie, dit is de periode vanaf het einde van de 

negentiende eeuw tot aan de Tweede Wereldoorlog;
2) de asbestgloriejaren, dit is de naoorlogse periode tot medio jaren zeventig van 

vorige eeuw;
3) de asbestrecessie, dit is de periode van medio jaren zeventig tot medio jaren 

tachtig van vorige eeuw;

271 Zie hierover O. Bowles, Asbestos. Th e silk of the mineral kingdom, New York, Th e Ruberoid Co., 
1946, p.  13-14; W. Edward, Asbestos: its origin, production, and utilization, W.E.S. Mining 
Publications, London, 1959, p. 3 e.v.; J.E. Alleman en B.T. Mossman, “Asbestos revisited”, Sci. 
Am. 1997, p.  70-75; D.V. Rosato, Asbestos: Its Industrial Applications, New York, Reinhold 
Publishing Corp.,1959, p. 23-27; I.J. Selikoff  en D.H. Lee, a.w. 1978, p. 19-20.

272 Deze vier tijdsvakken komen grotendeels overeen met de vier periodes in het asbestregule-
ringsproces die Ruers onderscheidt in zijn proefschrift , met name de periode van 1930 tot 1951; 
de periode van 1951 tot 1978; de periode van 1978 tot 1990 en de periode van 1990 tot 2004. 
Ruers koos voor deze specifi eke afb akening in de tijd aan de hand van de markering van ‘kan-
telpunten’ in het reguleringsproces in Nederland (R.F. Ruers, a.w. 2012, p.  7 e.v.). Uit mijn 
overzicht hierna blijkt dat deze kantelpunten grotendeels samenvallen met de opkomst/neer-
gang van de asbestproductie en consumptie in alle oude industrielanden.
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4) de periode van een asbesthandhaving tot een asbestverbod (dit is de periode 
die start vanaf medio de jaren tachtig van vorige eeuw wat de asbesthandha-
ving betreft  en vanaf medio de jaren negentig van vorige eeuw wat de intro-
ductie van asbestverboden betreft ).

4.2.1. EERSTE PERIODE: DE OPKOMST VAN DE 
ASBESTINDUSTRIE

173. De nuttige eigenschappen van asbest waren reeds bekend in de oudheid. 
Het gebruik van asbest zou ongeveer 4500 jaar geleden begonnen zijn.273 In de 
vroege geschiedenis zou reeds asbest zijn gebruikt omwille van de versterkende 
en thermische eigenschappen van asbestvezels. Met name in Finland zou (rond 
ongeveer 2500 voor Christus) al anthofylliet gebruikt zijn om gebruiksvoorwer-
pen en aardewerk te verstevigen.274 Volgens de overlevering zou asbest ook 
gebruikt zijn in de oudheid (cf. de geschrift en van Plinius de Oudere (rond 79 voor 
Christus)).275 Met name zouden de Grieken en Romeinen asbest gebruikt hebben 
voor kleding en bouwmaterialen. Aan het einde van de zeventiende eeuw startte 
Peter de Grote in Rusland met de vervaardiging van asbestpapier uit chrysotiel-
vezels uit de Oeral.

174. De aanvang van de moderne asbestindustrie situeert zich rond 1800 toen 
in Italië de asbesttextielindustrie ontstond.276 De nadruk lag in deze eerste peri-
ode op de productie van asbesttextiel en asbeststoff en. De productie en het ver-
bruik van asbest in deze periode was nog zeer laag vergeleken met het niveau dat 
de productie en het gebruik van asbest zou bereiken in de twintigste eeuw.

175. De industrialisatiegolf en de ontwikkeling van stoommachines en stoom-
locomotieven zorgde voor een toegenomen vraag naar asbest als grondstof voor 
isolatieproducten. De ontdekking en opgraving van grote asbestvoorraden in 
Canada, Rusland en Zuid-Afrika277 gaf eind negentiende eeuw een nieuwe impuls 
aan de asbestindustrie. De eigenlijke industriële productie en exploitatie van 
asbest werd mogelijk gemaakt door de ontginning van asbest in zogenaamde 
‘asbestmijnen’.

176. Na de ontdekking van gemakkelijk te ontginnen en dus goedkope asbest-
grondlagen in de provincie Québec in Canada werd in 1878 in Th etford de eerste 
asbestmijn geopend. Deze mijn is de enige mijn in Canada die tot recent nog in 

273 I.J. Selikoff  en D.H. Lee, a.w.1978, p. 6-7; P. Gross en D.C. Braun, a.w. 1984, p. 9.
274 J.E. Alleman en B.T. Mossman, a.w. 1997, p. 70.
275 R. Rupp, Four elements, Water, Air, Fire, Earth, Londen, Pearson Education, 2005, p. 199.
276 Zie hierover O. Bowles, a.w. 1946, p. 14, S.W. Edward, a.w. 1959, p. 3 e.v.; J.E. Alleman en B.T. 

Mossman, a.w. 1997, p. 70-75.
277 Zuid-Afrika was de belangrijkste leverancier van crocidoliet.
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bedrijf was.278 Zie voor een beeld van de omvang van dergelijke asbestmijnen de 
afb eelding hierna van de Th etford mijn.

177. Na Canada volgde al snel mijnbouw in Zuid-Afrika (1893)279 en in de voor-
malige Sovjetunie (1885).280 Aan het begin van de twintigste eeuw werd asbest 
ook opgegraven in Australië. In latere decennia zou asbest ook worden opgegra-
ven in de Verenigde Staten, Brazilië, Colombia), in Zimbabwe en in West-Europa 
(Finland, Italië, Duitsland, Griekenland, Cyprus, Corsica).281 Hoewel de asbest-
ontginningsindustrie eind negentiende eeuw op grote schaal ontstond in het 
grootste asbestontginnende land, Canada, werd asbest voor de productie van 
asbestmaterialen en voor de verwerking ervan al snel geëxporteerd naar derde 
landen waar geen asbest ontgonnen werd, maar waar wel grote asbestverwer-
kende bedrijven waren opgericht (onder meer door bedrijven die asbestmijnen 
controleerden), zoals onder meer het geval was in de Verenigde Staten (Johns-
Manfi eld en Philip Carey), het Verenigd Koninkrijk (Turner Brothers en Cape 

278 Momenteel is ook deze mijn niet langer actief, in afwachting van een beslissing over een 
nieuwe subsidiëring van de Canadese overheid voor deze mijn in deze regio in Canada. Zie de 
berichtgeving op CBC: www.cbc.ca/news/business/story/2011/07/22/montreal-cp-asbes-
tos–722.html en op de website van de Wall Street Journal: http://articles.marketwatch.
com/2012-03-13/commentary/31153678_1_asbestos-exposure-la-presse-thetford-mines/2.

279 S.W. Edward, a.w. 1959, p. 3, I.J. Selikoff  en D.H. Lee, a.w.1978, p. 8.
280 L. Virta, a.w. 2002, p. 5.
281 B. Castleman, a.w. 2005, p. 373 e.v.
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Ltd.), Nederland, België en Zwitserland (Eternit282) en Frankrijk (Eternit283 en 
Saint Gobain), die al snel een reeks isolatiematerialen en brandwerende produc-
ten zouden gaan ontwikkelen.

178. Landen waar de eigen asbestproductie niet voldeed aan de interne vraag 
van de ontwikkelende asbestindustrie, namen al snel ook asbest af uit enkele van 
de grotere asbestproducerende landen.284 Zo werd bijvoorbeeld in de Verenigde 
Staten wel in verschillende staten asbest geproduceerd, maar was het land begin 
twintigste eeuw wereldwijd ook uitgegroeid tot de grootste afnemer van asbest 
(uit Canada).285 De asbestverwerkende bedrijven in de industriële landen pro-
beerden zelf controle te verwerven over asbestmijnen in deze landen, via partici-
paties in asbestmijnen in het buitenland.286

Het gebruik van asbest nam na de periode van de industriële revolutie steeds 
verder toe. Waar asbest in de negentiende eeuw nog voornamelijk ingezet werd in 
de asbesttextiel- en isolatie-industrie, zou de inzet van asbest in tal van andere 
asbestproductieprocessen in de twintigste eeuw gestaag toenemen. De geschiede-
nis van de asbestindustrie ligt deels ten grondslag aan de industriële, technologi-
sche en economische ontwikkelingen in de westerse economieën vanaf eind van 
de negentiende eeuw, waarnaar ook wel wordt verwezen als de periode van de 
‘modernisering’.287

179. Met de stijgende industrialisatie werden nieuwe toepassingen ontwikkeld 
zoals isolatiemateriaal voor machines en verwarmingsketels en brandwerende 
verf, waarbij ook gebruik werd gemaakt van de sterkte, de hittebestendigheid en 
de fl exibiliteit van asbestvezels.288 Daarnaast bleven gedurende vele decennia 
producenten van asbeststoff en en asbesttextiel belangrijke spelers op de asbest-
markt. Het Engelse bedrijf Turner ontwikkelde het eerste mechanische weefpro-

282 Het betreft  een familiebedrijf, opgericht door de familie Cuvelier (zie hierover R.F. Ruers, N. 
Schouten, a.w. 2005. Eternit en de gevolgen van honderd jaar asbestcement, 2005, p. 18, zie 
www.sp.nl/onderzoek/rapport_asbestdrama.pdf; zie ook R.F. Ruers, a.w. 2012, p. 19-20 en 
60-61). Eternit België had reeds voor de Tweede Wereldoorlog de kleinere Nederlandse asbest-
bedrijven Asbestona en Nefabas overgenomen (R.F. Ruers, a.w. 2012, p. 63-64).

283 Zie over de geschiedenis van de grote asbestmultinationale ondernemingen onder meer R.F. 
Ruers, a.w. 2012, 14-41.

284 In de Verenigde Staten werd asbest ontgonnen in onder meer Alaska, Arizona, Californië, 
Georgia, Maryland, Massachusetts, Montana, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, South 
Carolina, South Dakota, Vermont, Virginia en Wyoming. Arizona, Californië, North Carolina 
en Vermont.

285 R.L. Virta, a.w. 2002.
286 Zo bezat Eternit rechtstreekse en indirecte participaties nemen in asbestmijnen in Canada, 

ondermeer in Asbestos Corporation en Advocate. Het jaarverslag 1999 vermeldt deelname in 
tientallen buitenlandse ondernemingen. Het Amerikaanse Johns-Manville controleerde tot 
haar faillissement in 1982 meer dan 40% van de Canadese mijnen.

287 S.W. Edward, a.w. 1959, p. 278.
288 Asbestproducten die gefabriceerd zijn sinds de jaren negentig van vorige eeuw bevatten in de 

meeste gevallen nog maar 10 procent asbestvezels (R.L. Virta, a.w. 2002.).
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ces voor de vervaardiging van asbeststoff en waardoor het bedrijf in staat was om 
asbesttextiel te vervaardigen op een tot op dat ogenblik onbekende schaal. Het 
bedrijf kon profi teren van de goedkope asbest die beschikbaar was via de leve-
ring uit overzeese gebieden. De vraag naar de snel groeiende diversiteit aan 
asbestproducten was zo groot dat het personeelsbestand van het bedrijf tegen 
1900 van vijf tot vijft ig arbeiders was uitgegroeid en tien jaar later tot driehon-
derd arbeiders.289 Naast deze bedrijven die zich toelegden op activiteiten in de 
‘primaire’ asbestindustrie, ontstonden in deze landen ook al snel bedrijven die 
werkzaam waren in de ‘secundaire’ asbestindustrie. Experimenten met asbest-
vezels en andere materialen resulteerden in een veelvoud van hechtgebonden 
mengsels, waarvan de combinatie van asbest en cement het meest bruikbaar 
bleek te zijn, met name in de bouwsector. Asbestcement is een materiaal dat 
bestaat uit cement verstevigd met asbestvezels. Het aandeel van asbestvezels ten 
aanzien van cement bedraagt tussen tien tot vijfenzeventig procent van het 
gewicht, afh ankelijk van de gewenste eigenschappen van het te vervaardigen 
product. De formule van het asbestcement werd in 1899 ontwikkeld en vervol-
gens als patent op de markt gebracht door de Oostenrijkse ondernemer Ludwig 
Hatschek, die er ook de merknaam ‘Eternit’ aan verbond (de Latijnse term voor 
‘eeuwig, onvergankelijk’).290 Aan het begin van de twintigste eeuw zorgde de 
ontwikkeling van het asbestcement voor een belangrijke toename van de vraag 
naar asbest.291 De ontwikkeling van asbestcement gaf aanleiding tot de massa-
productie van goedkope en brandwerende bouwmaterialen. Hatschek heeft , 
naast het asbestcement, ook de voorgevormde asbestcementgolfplaten ontwik-
keld in 1910.292 Asbestgolfplaten hebben vele voordelen zoals een licht gewicht, 
een ondoordringbaar karakter voor water en een duurzaam karakter. Boven-
dien zijn ze bestand tegen vervuiling, corrosie, vervormingen en vuur, en mak-
kelijk te reinigen en te onderhouden en daarnaast ook relatief goedkoop. Al snel 
zouden vele commerciële toepassingen worden ontwikkeld zoals asbestcement-
buizen rond 1911. De asbestcementbuizen werden ontwikkeld door de Italiaan 
Adolfo Mazza. Ze zouden vanaf de jaren twintig van vorige eeuw op grote schaal 
worden aangewend in de watervoorziening.293 Mazza was de oprichter van de 
Italiaanse Eternitfabriek in Casale Monferrato in 1906294, die pas in 1985 de 

289 G. Tweedale, a.w. 2000, p. 4-9.
290 Ludwig Hatschek zou exclusieve licenties op het product verkopen in België, Frankrijk, 

Zwitserland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten aan bedrijven die allen via 
kartels en belangenverenigingen gedurende de twintigste eeuw onderling sterk verbonden 
zouden blijven met elkaar en de bedrijfsnaam ‘Eternit’ zouden aannemen. Het Belgische 
asbestbedrijf Eternit is na de Tweede Wereldoorlog uitgegroeid tot een wereldspeler op de 
asbestmarkt. Over het ontstaan van de verschillende Eternitbedrijven en hun onderlinge 
dwarsverbanden zie R.F. Ruers en N. Schouten, a.w. 2005, p. 18.

291 D.V. Rosato, a.w. 1959, p. 63; S.W. Edward, a.w. 1959, p. 279.
292 D.V. Rosato, a.w. 1959, p. 79.
293 D.V. Rosato, a.w. 1959, p. 79.
294 R.F. Ruers, a.w. 2012, p. 49.
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deuren zou sluiten. In 1913 opende Turner in het verenigd Koninkrijk het eerste 
bedrijf waarin voorzien werd in de massaproductie van asbestcementproducten. 
Typerend voor de tijdsgeest in deze periode was de beschrijving van de Ameri-
kaanse auteur Summers van asbest in 1919 als “the world’s most wonderful mine-
ral”. Sumner verwees naar enkele grote branden in de voorafgaande decennia 
die het leven hadden gekost aan talrijke mensen. 95 procent van deze sterfgeval-
len hadden volgens de auteur vermeden kunnen worden indien het brandwe-
rende middel asbest was ingezet bij de bouw van de woningen.295 In 1918 adver-
teerde het Engelse asbestbedrijf Turner haar producten nog met een verwijzing 
naar ‘Lady Asbestos’, waarbij asbest afgebeeld werd als een Griekse godin die een 
steunpilaar vormde voor de beschaving. Eén van de belangrijkste commerciële 
argumenten bij de verhandeling van asbestproducten bleef lange tijd dat asbest 
‘levens kon redden’. Tekenend voor het vooruitgangsoptimisme, maar tegelijk 
omineus, is een promotiefi lmpje van het Amerikaanse Bureau of Mines in 
samenwerking met het asbestbedrijf Johns-Manville dat de titel meekreeg 
‘asbestos … a matter of time’.296

180. Tekenend voor het vooruitgangsoptimisme en het geloof in het versprei-
den van welzijn en welvaart door de asbestbedrijven was voorts ook de begrafe-
nis van de stichter van het Engelse asbestbedrijf Turner (in 1920 na een fusie 
beter bekend als ‘Turner and Newall’): Sir Samuel Turner. Turner, die op 
84-jarige leeft ijd in 1924 overleden was, kreeg een indrukwekkende begrafenis 
als een van de meest succesvolle inwoners van Rochdale. Het bedrijf dat hij had 
opgebouwd, was uitgegroeid tot een van de grootste werkgevers in de streek voor 
meer dan 5.000 werknemers.297 Wel was er in die periode ook al sprake van een 
bijzonder hoge incidentie aan beroepsziekten, voornamelijk gelieerd aan de 
schadelijke en gift ige stoff en op de werkplaats, maar dit noodlot werd met een 
zekere gelatenheid gedragen, temeer omdat tegen deze periode de opvang van 
sociale risico’s in de arbeidssfeer verliep via sociale verzekeringen, waarbij de 
overheid op de achtergrond een pacifi cerende en coördinerende rol speelde (zie 
hierover hoofdstuk 12).

Naast de asbesttextielindustrie en de scheepsbouw zorgde de opkomst van de 
automobielindustrie begin twintigste eeuw voor een toegenomen vraag naar 
asbest.298 De opkomst van de automobielindustrie gaf aanleiding tot de ontwik-
keling van asbestfrictiematerialen, zoals remvoeringen en koppelingsplaten voor 
voertuigen.

295 A.L. Summers, Asbestos and the Asbestos Industry, 1919, p. 49.
296 Zie www.youtube.com/watch?v=LQeZrnD7O9E.”Asbestos: a Matter of Time”, Bureau of 

Mines (U.S. Department of the Interior) (1959).
297 Zie G. Tweedale, a.w. 2000, p. 1-2.
298 S.W. Edward, a.w. 1959, p. 278 e.v.
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181. De Tweede Wereldoorlog zorgde net als de Eerste Wereldoorlog voor een 
verdere toename van de vraag naar asbestproducten zowel in Noord-Amerika als 
in Europa. Niet alleen was er de vraag naar duizenden nieuwe schepen, ook was 
er vraag naar tientallen miljoenen gasmaskers.299

Deze verhoogde vraag naar asbestproducten vindt zijn neerslag in cijfers die 
hierna statistisch worden weergegeven. In 1900 werd wereldwijd 31.487 metri-
sche ton asbest geproduceerd. In 1910 werd wereldwijd reeds 109.000 metrische 
ton asbest geproduceerd, dit wil zeggen drie keer meer dan in 1900. Canada 
was op dat ogenblik de grootste producent van asbest (productie van 26.436 ton 
in 1900 resp. 92.728 ton in 1910).300 In 1920 werd wereldwijd reeds 140.295 ton 
asbest op de markt gebracht. In het begin van de jaren dertig van vorige eeuw, 
was er een korte stagnatie en vervolgens daalde de productie van asbest (het 
dieptepunt werd bereikt in 1935 met een productie van 37.203 ton wereldwijd) 
ten gevolge van een veel lagere afname van grondstoff en door de Verenigde 
Staten, door de economische depressie die er heerste. Canada, op dat ogenblik 
nog de grootste asbestproducent, was in die periode sterk afh ankelijk van de 
Amerikaanse markten voor de verkoop. Na 1935 begon de productie opnieuw 
te stijgen tot aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Vanaf 1939 zouden er 
van asbestcement allerlei huishoudelijke toepassingen worden vervaardigd 
zoals bijvoorbeeld bloembakken. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoor-
log was de productie opnieuw gestegen tot 573.728 ton wereldwijd. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog daalde de productie van asbest vervolgens opnieuw, 
wereldwijd dit keer, behalve in Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika, 
waar de productie steeg in deze periode. Deze stijging was te wijten aan de 
nood aan oorlogsondersteunend asbestmateriaal.  Asbest werd in die periode 
ook meer en meer ingezet voor toepassingen voor thermische isolatie en brand-
veiligheid. Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog steeg de wereldwijde 
jaarlijkse productie van asbest tot ca. 750.000 ton. Na de Tweede Wereldoorlog 
werd asbest op grote schaal ingezet voor isolatiewerkzaamheden (voor de isola-
tie van grote (residentiële en industriële) gebouwen zoals appartementsgebou-
wen en kantoorgebouwen). Hierna volgen gegevens over de omvang van de 
asbestproductie wereldwijd in de periode 1900-1945 (gegevens in metrische 
ton)301:

299 In het Verenigd Koninkrijk waren gasmaskers voor burgers vervaardigd uit chrysotiel, gas-
maskers voor militairen waren vervaardigd uit crocidoliet.

300 R.L. Virta, a.w. 2002.
301 Alle statistieken in dit hoofdstuk zijn, behoudens waar anders aangeduid, gebaseerd op het 

onderzoek van L. Virta voor het U.S. Department of the Interior.
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4.2.2. TWEEDE PERIODE: DE ASBESTGLORIEJAREN

182. De tweede periode in de geschiedenis van de asbestindustrie vangt aan na 
de Tweede Wereldoorlog en correspondeert met de ‘dertig economische glorieja-
ren’, dat wil zeggen de naoorlogse industriële groeiperiode van de jaren vijft ig, 
zestig en zeventig. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verdween de asbestverwer-
kende industrie van de private markt doordat asbest als grondstof bijna exclusief 
werd gereserveerd voor de oorlogsindustrie. Na de Tweede Wereldoorlog steeg de 
productie, de verkoop en het gebruik van asbest opnieuw om aan de vraag van de 
nieuwe en groeiende industriemarkten te voldoen.

183. Na de Tweede Wereldoorlog zouden talrijke bedrijven actief worden in de 
tertiaire en quartaire asbestindustrie. Zo werden ook wand- en dakpanelen, gevel-
bekleding, massief karton, decoratieve wand- en plafondlijsten, keramische bad-
kamertegels, elektrische schakelbordpanelen, tafelbladen, elektrische leidingen, en 
allerhande buizen uit asbestcement ontwikkeld, die aangebracht werden in de 
bedrijfsgebouwen. Vooral de asbestcementindustrie heeft  sindsdien alle andere 
industriële asbesttoepassingen overschaduwd. Asbestcementproducten zijn 
wereldwijd (nog steeds) de grootste industriële toepassing van asbestproducten.302

184. In 1950 bedroeg de omvang van de wereldwijde productie en export van 
asbest reeds om en bij de miljoen ton. In 1960 betrof het al meer dan twee miljoen 
ton (2.213.533 ton). De asbestindustrie bereikte haar hoogtepunt rond 1977, toen 
ongeveer 25 landen in totaal bijna 4,8 miljoen ton asbest produceren en verhan-
delden.303

185. In 1958 werd asbest in ongeveer drieduizend toepassingen gebruikt en nog 
steeds alom geprezen als ‘magic mineral’ voor haar diensten aan de mensheid.304 
Er groeide in deze periode ook meer aandacht voor arbeidsomstandigheden en 
beschermingswetgeving voor asbestarbeiders. Dit had tot gevolg dat de indruk 
ontstond dat het asbestgezondheidsprobleem in de bedrijven nu wel was opgelost. 
Dit bleek echter schijn. De betere arbeidsomstandigheden hadden er enkel voor 
gezorgd dat asbestgerelateerde aandoeningen zich pas zouden beginnen ontwik-
kelen na een veel langere latentietijd. Deze zouden zich pas gaan ontwikkelen 
nadat de betrokkenen de arbeidsplaats hadden verlaten, zodat de negatieve 
gezondheidseff ecten van een blootstelling aan asbest dus niet meer zichtbaar 
waren op de werkvloer.

186. De vele toepassingen van asbest resulteerden in een verdere stijging van de 
vraag naar asbest in de jaren zestig en zeventig van vorige eeuw. Naast asbesttoe-

302 R.L. Virta, a.w. 2005.
303 S.W. Edward, a.w. 1959, p. 278 e.v.
304 D.V. Rosato, a.w. 1959, p. 23-27; I.J. Selikoff  en D.H. Lee, a.w. 1978, p. 19-20. Zie www.youtube.

com/watch?v=LQeZrnD7O9E.”Asbestos: a Matter of Time”, Bureau of Mines (US Department 
of the Interior) (1959).
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passingen voor voertuigen, in de scheepsbouw en in de bouwindustrie (asbestce-
mentproducten, thermische isolatie voor gebouwen en woningen, brandbesten-
dige dakbedekking, asbestasfalt) ontstond in deze periode ook een sterke stijging 
van de vraag naar talrijke andere asbesttoepassingen voor gebruik in de privé-
sfeer. In 1948 werden bijvoorbeeld installaties voor heteluchtverwarming ontwik-
keld en in 1963 de geëmailleerde platen voor gevels. Ook steeg de vraag naar 
asbestkarton en papier, asbesttextieltoepassingen, asbestisolatieproducten, hitte-
bestendige vulstoff en en goedkope, duurzame vloerbedekkingen, zoals vinyl 
asbesttegels en vloeren, hitte- en zuurbestendige verpakkingen etcetera. Bij wijze 
van voorbeeld kan verwezen worden naar de sterke groei van de asbestconsump-
tie in Frankrijk (zie onderstaande tabel305) tijdens deze zogenaamde ‘gloriejaren’. 
Net als in alle andere industriële landen bereikte het asbestverbruik in Frankrijk 
een hoogtepunt in het midden van de jaren zeventig van vorige eeuw. In Frankrijk 
impliceerde dit het gebruik van ongeveer 150.000 ton asbest per jaar in 1975. De 
onderstaande tabel toont de sterke groei van de gemiddelde asbestconsumptie in 
Frankrijk tussen 1951 en 1975.

Het verbruik van ruwe asbest in Frankrijk per sector

Gemiddelde consumptie per jaar 
uitgedrukt in ton

1951-1955 1956-1960 1961-1965 1966-1970 1971-1975

Asbestcement 38.450 59.320 78.030 93.600 103.900

Asbestvloerbedekking 1.830 5.060 8.060 9.190 12.140

Asbesttextiel 1.970 3.440 3.060 3.670 4.160

Asbestkarton vs. papier 2.360 3.485 6.265 7.560 10.103

Afdichtingen 790 995 1.160 1.560 1.935

Frictiemateriaal 645 1.175 2.055 2.970 4.180

Sierlijsten en thermische producten 2.260 2.180 2.730 2.790 2.715

Overige producten 1.150 1.680 1.915 2.450 3.600

187. Canada bleef in deze periode nog de belangrijkste asbestproducent. In de 
jaren zeventig beschikte Canada over acht actieve asbestmijnen en bedroeg de 
jaarlijkse asbestproductie er ongeveer 1,5 miljoen ton (ter vergelijking: thans 
bedraagt de asbestproductie in Canada nog ‘slechts’ 100.000 ton).

188. Hierna volgen de gegevens over de omvang van de asbestproductie wereld-
wijd tijdens de asbestgloriejaren.

305 Bron: Cour des comptes informatierapport nr. 301 (2004-2005), zie www.ccomptes.fr/.
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189. In de jaren zeventig zouden de eerste tekenen van wat later de neergang van 
de asbestindustrie zou gaan worden, al zichtbaar worden. In de Verenigde Staten 
en, in mindere mate, in West-Europa begon het gebruik van asbest af te nemen 
vanaf de tweede helft  van de jaren zeventig. De resultaten van het gezondheidson-
derzoek in de jaren zestig, waarin een verband tussen de blootstelling aan asbest 
en mesothelioom overtuigend werd aangetoond en waarin ook de gevaren voor 
omwonenden van asbestverwerkende bedrijven duidelijk werden beschreven, 
speelden daarin een grote rol. Waar de discussies over de asbestgevaren in de 
jaren zestig nog grotendeels beperkt bleven tot overheidskringen en wetenschap-
pers, ontstond vanaf de jaren zeventig geleidelijk aan ook meer en meer publieke 
aandacht voor de negatieve resultaten van gezondheidsonderzoek verricht 
door  arbeidsinspecteurs, epidemiologen en (arbeids)gezondheidsdiensten. De 
(h)erkenning van asbest als een maatschappelijk probleem van volksgezondheid 
begon onder druk van vakbonden, slachtoff ers en hun nabestaanden, journalisten 
en wetenschappers te groeien. Desondanks bleef de productie en consumptie 
van asbest in deze periode nog stijgen. Opmerkelijk genoeg heeft  de maatschap-
pelijke bewustwording van de schadelijke gevolgen van asbest gedurende langere 
tijd parallel gelopen met een nog stijgend gebruik van asbest in industriële 
 productieprocessen, weliswaar geleidelijk aan omgeven door steeds meer bescher-
mende maatregelen, waarbij de asbestbedrijven en overheden de wisselende 
 tijdsgeest in de oude industriële landen schromelijk hebben onderschat.

4.2.3. DERDE PERIODE: DE ASBESTRECESSIE

190. Pas aan het einde van de jaren zeventig van vorige eeuw zou de asbestpro-
ductie in de westerse wereld eerst stagneren en vervolgens sterk gaan inkrimpen, 
eerst in de Verenigde Staten en later ook elders in de oude industrielanden, nadat 
de weerstand tegen het gebruik van asbest incontournable was geworden. De stij-
gende weerstand van het ruimere publiek tegen de gevaren van asbest voor de 
gezondheid, was maar één van de oorzaken van deze stagnatie en neergang. Een 
andere factor was het gegeven dat, door de evolutie naar een zogenaamd ‘gecon-
troleerde’ aanpak van asbeststoff en door de industrie en de toegenomen publiek-
rechtelijke regelgeving waarin allerlei zorgplichten werden neergeschreven in dit 
verband de productiekosten van asbestmaterialen ook evenredig begonnen te stij-
gen, terwijl het belang van asbest in de industrie sterk begon af te nemen doordat 
er steeds meer evenwaardige vervangproducten op de markt kwamen. Hoewel het 
terugdringen van de blootstelling aan asbest in de arbeidsruimte reeds vele jaren 
op de agenda stond, begon men in deze periode daadwerkelijk het niveau van 
blootstelling in de verschillende bedrijfstakken frequenter te meten, werden ook 
technieken om het blootstellingsniveau bij asbestarbeiders te verminderen of te 
vermijden verder onderzocht, zoals het opdragen van steeds striktere voorschrif-
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ten en grenswaarden met betrekking tot de toegestane blootstelling aan asbest en 
met betrekking tot het verbieden van enkele vaak voorkomende en goedkope, 
maar bijzonder gevaarlijke asbestproductietechnieken zoals het verspuiten van 
asbest, en werd veel onderzoek gevoerd naar de ontwikkeling van vervangpro-
ducten voor asbest. De overheden in de industriële landen zouden zich uiteinde-
lijk niet meer kunnen beperken tot het opleggen van steeds strengere bescher-
mingsregelgeving in de professionele sfeer, in de consumentensfeer en in het 
leefmilieu, maar moeten overgaan tot het uitvaardigen van een (quasi-)verbod op 
het gebruik van asbest in verschillende landen.

191. De directe oorzaak van de neergang van de asbestindustrie in Noord-Ame-
rika (de Verenigde Staten en Canada) was uiteindelijk wellicht de beschikbaar-
heid van alternatieven voor asbest en de verandering van de economie van een 
grondstoff eneconomie naar een kenniseconomie. De gezondheidsproblemen ver-
bonden aan asbest waren immers al veel eerder bekend, terwijl pas vanaf eind van 
de jaren zeventig plots sprake was van een massale inzet van aansprakelijkheids-
procedures tegen asbestverwerkende bedrijven. Dit was met name het geval in de 
Verenigde Staten onder invloed van de public interest litigation via massaschade-
vorderingen (zie hierover meer in hoofdstuk veertien), die de asbestfabrikanten in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld de tabaksfabrikanten niet het hoofd konden bieden. 
Asbestbedrijven, die met een toenemend aantal schadeclaims werden geconfron-
teerd, konden moeilijk nog verzekeringsdekking aantrekken op de verzekerings-
markt en zouden, mede door de afname van de vraag naar asbest op de markt, in 
groten getale het faillissement aanvragen.306

192. In Europa vond in de jaren zeventig en tachtig de neergang van asbestbe-
drijven meer geleidelijk plaats. Ook de dreiging van aansprakelijkheidsprocedu-
res bleef er beperkt. Eén van de oorzaken daarvan was dat in Europa de aanspra-
kelijkheidsclaims niet steunden op het regime van de productaansprakelijkheid 
(risicoaansprakelijkheid), zoals het geval was in de Verenigde Staten307, maar op 
het systeem van de beroepsziekteverzekeringen, waar de werkgever, zo hij al geen 
immuniteit van aansprakelijkheid genoot, dan toch lastiger aanspreekbaar was 
(zie hierover hoofdstuk twaalf) en het feit dat het fenomeen van de public interest 
litigation toch minder bekend is mede door de andere rol van de overheid in 
Europa (zie hierover hoofdstuk veertien).

306 M.J. Saks en P.D. Blanck “Justice Improved: Th e unrecognized benefi ts of aggregation and 
sampling in the trial of mass torts”, Stanford Law Review 1992, p. 815-851.

307 Zie hierover onder veel meer R.L. Rabin, “Harms from Exposure to Toxic Substances: Th e 
Limits of Liability Law” Social Science Research Network Electronic Paper Collection http://
ssrn.com/abstract=1747907; A. Mitchell Polinsky en S. Shavell, “Th e Uneasy Case for Products 
Liability”, Harv. L. Rev. 2010, p.  1437 e.v.; P. D. Carrington, “Asbestos Lessons: Th e 
Consequences of Asbestos Litigation”, Rev.Litig. 2007, p. 583 e.v.
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193. Wel ontstond medio jaren zeventig ook in enkele Europese landen onrust 
over de gezondheidsrisico’s verbonden aan asbest en werden acties ondernomen 
tegen de aanwezigheid van asbest in het leefmilieu. Dit was bijvoorbeeld het geval 
in Frankrijk. Nadat onderzoekers op de universiteitscampus van Jussieu veel asbes-
tisolatiemateriaal hadden teruggevonden en een onderzoek waren gestart naar de 
blootstelling van studenten, docenten, personeelsleden en andere bezoekers in de 
universiteitsgebouwen, besteedde de media in Frankrijk voor het eerst veel aan-
dacht aan het probleem van asbest in de samenleving. Daarnaast en in samenhang 
met deze acties besteedde de media ook veel aandacht aan de bezetting van het 
asbestbedrijf Amisol in Clermont-Ferrand. Na sluiting van deze asbestisolatiefa-
briek in 1974 verzetten de arbeiders zich gedurende 31 maanden tegen de sluiting 
van de fabriek en de economische gevolgen van de werkloosheid die eruit voort-
vloeiden. Later werden de eisen versterkt door de verontwaardiging die ondertus-
sen was ontstaan over de arbeidsomstandigheden. De onderzoekers van Jussieu 
hadden gewezen op de afwezigheid van elke vorm van bescherming tegen blootstel-
ling aan asbest in de fabriek en het verband gelegd met de vele asbestgerelateerde 
beroepsziekten onder de arbeiders van het bedrijf. De werkomstandigheden waren 
er zo deplorabel dat de toenmalige Franse asbestlobbyverenigingen, de Chambre 
syndicale de l’amiante en de Syndicat de l’amiante ciment zelf een perscommuniqué 
verspreidden waarin ze publiek afstand namen van de ‘attitude scandaleuse’ van de 
bedrijfsleiding van Amisol en tegelijkertijd wel de houding van critici verwierpen 
die alle asbestbedrijven ten onrechte op één hoop zouden gooien.308

194. Eenzelfde onrust ontstond in de jaren zeventig van vorige eeuw ook in de 
Noord-Europese landen onder invloed van de vakbonden en arbeiders die de 
slechte en schadelijke werkomstandigheden in asbestbedrijven hekelden. In het 
Verenigd Koninkrijk zorgde de actie van enkele asbestslachtoff ers en van televi-
siereportages voor een strenger overheidsbeleid.309 Eind van de jaren tachtig en 
begin van de jaren negentig ontstond ook in België onrust over spuitasbest in een 
aantal grote publieke gebouwen zoals het Berlaymontgebouw van de Europese 
Commissie in Brussel. Deze problemen werden echter nog grotendeels gezien als 
specifi eke lokale problemen. De onrust erover was nog niet te vergelijken met de 
publieke (h)erkenning van een maatschappelijk probleem van volksgezondheid 
vanaf de jaren negentig van vorige eeuw.

195. De litigation- en aansprakelijkheidslast waar asbestbedrijven mee gecon-
fronteerd werden droeg in de Verenigde Staten en vervolgens310 ook in Europa 

308 A. Th ébaud-Mony, “Justice for asbestos victims and the politics of compensation: the French 
experience”, Int. J. Occup. Environ. Health 2003, p. 280.

309 Zie hierover hoofdstuk 13.
310 A. Hodgson, Alternatives to Asbestos: Th e Pros and Cons, New York, John Wiley and Sons Ltd, 

1989; R.L. Virta, a.w. 1994.
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bij aan een verdere verschuiving van asbestproducten op de markt naar gelijk-
waardige asbestvervangingsproducten zoals aramidevezels, cellulosevezel, 
polyvinylalcoholvezels, of wollastoniet of naar alternatieve producten, zoals 
glasvezel, minerale wol isolatie, gietijzer en polyvinylchloride pijpen, metalen 
remblokken en aluminium gevelbeplating.311 Zo werden aan het eind van de 
jaren zeventig en aan het begin van de jaren tachtig in West-Europa de eerste 
asbestvrije vervangingsproducten (lagedensiteitproducten) gefabriceerd. De 
daling van het productieniveau van de asbestindustrie vanaf het laatste kwart 
van de jaren zeventig had echter vooral te maken met algemene economische 
ontwikkelingen, die uiteindelijk zouden resulteren in de opkomst van de zoge-
naamde ‘kenniseconomie’. Vanaf de jaren zeventig zou de productiefactor ‘ken-
nis’ een steeds belangrijkere plaats gaan innemen ten opzichte van de ‘traditio-
nele’ productiefactoren arbeid en grondstoff en, waardoor het belang van asbest 
in de industrie afnam.

196. Om al deze redenen vindt men sinds 1977 in de statistieken een opmerke-
lijke neergang terug in de cijfers van de mondiale productie en consumptie van 
asbest. Waar de Amerikaanse asbestproductie in 1973 bijvoorbeeld nog een hoog-
tepunt vertoonde met ongeveer 136.000 ton per jaar (en een consumptie van 
801.000 ton per jaar), was deze in 1983 en 1993 sterk gedaald om vervolgens in 
2003 te dalen tot een productie van 5260 ton productie per jaar, respectievelijk een 
consumptie van 14.600 ton per jaar. Deze evolutie zou uiteindelijk leiden tot een 
sluiting van de asbestmijnen in Canada, de Verenigde Staten en West-Europa.

197. De vraag naar ruwe asbest uit Canada en West-Europa daalde in de jaren 
zeventig daarnaast ook nog als gevolg van de stijgende asbestwinning in nieuwe 
‘groeilanden’312 zoals China, Rusland, Zimbabwe, Kazachstan en Brazilië, waar 
de nadruk wel grotendeels is blijven liggen op de ontwikkeling van de ‘traditio-
nele’ grondstoff enindustrie (in tegenstelling tot de ‘oude industriële landen’.

198. De Verenigde Staten en de West-Europese landen waren tot het begin van 
de jaren 1970 van vorige eeuw nog de grootste afnemers van asbest. Zij werden – 
wat asbestproductie en consumptie betreft  – in de tweede helft  van de jaren 
zeventig echter ingehaald door Kazachstan en Rusland. In 1980 zou de voorma-
lige Sovjet-Unie Canada vervangen als grootste producent van asbest.

199. Hierna volgen de gegevens over de omvang van de asbestproductie wereld-
wijd tijdens de periode van de zogenaamde ‘asbestrecessie’.

311 G. Tweedale, a.w. 2000, p. 260 e.v.
312 A. Hodgson, Alternatives to Asbestos: Th e Pros and Cons, New York, John Wiley and Sons Ltd, 

1989; R.L. Virta, a.w. 1994.
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4.2.4. VIERDE PERIODE: VAN ASBESTHANDHAVING TOT 
ASBESTSTOP

200. De vierde periode vangt aan vanaf medio de jaren tachtig wat betreft  de 
asbesthandhaving en vanaf medio de jaren negentig wat betreft  de asbeststop, en 
loopt door tot op heden. In de oude industriële landen werd vanaf de jaren tach-
tig meer en meer gepleit en geijverd voor een volledig asbestverbod (zie ook 
hierna hoofdstuk dertien). Asbest werd in deze periode meer en meer gezien als 
een maatschappelijk gezondheidsprobleem waarvoor een nultolerantie zou 
moeten gelden.

201. In nieuwe groeilanden daarentegen wordt asbest vandaag nog gezien als 
een stof waaraan weliswaar gezondheidsrisico’s zijn verbonden, maar wordt er 
desalniettemin gekozen voor een ‘gecontroleerd’ gebruik van asbest. Dat heeft  
grotendeels te maken met de belangrijke rol die asbest er in de grondstoff enindus-
trie nog steeds speelt. Asbest wordt er nog in het productieproces ingeschakeld. 
Zo zijn Brazilië, China, Zuid-Afrika en Zimbabwe van relatief onbelangrijke 
asbestproducenten de afgelopen decennia, belangrijke asbestlanden geworden. 
Van de nieuwe groeilanden zijn Brazilië, Canada, China, Rusland en Kazachstan 
thans zelfs de grootste asbestproducenten geworden. Het grootste deel van de 
productie in deze landen wordt niet geëxporteerd, maar is bestemd voor lokale 
industriële toepassingen.

Th ans wordt alleen nog maar chrysotielasbest geproduceerd in deze landen. 
De productie van amosiet en crocidoliet is gestopt in het midden van de jaren 
negentig van vorige eeuw. De meeste van deze nieuwe ‘asbestlanden’ hebben 
ondertussen ook een verbod uitgevaardigd op de productie, import of verwerking 
van blauw en bruin asbest.

202. Hierna volgen de gegevens over de omvang van de wereldwijde asbestpro-
ductie tijdens deze laatste periode van asbestbeperking en handhaving. Tussen 
eind van de jaren zeventig van vorige eeuw en midden de jaren negentig van 
vorige eeuw is de wereldproductie van asbest, ondanks de stijging in de groeilan-
den, toch ongeveer met de helft  gedaald van 4.693.217 ton in 1978 tot 2.180.000 
ton in 1995.
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4.3. SITUERING VAN DE ASBESTONTGINNING EN 
ASBESTCONSUMPTIE

203. In deze paragraaf wordt verder onderzocht welke landen een voortrekkers-
rol hebben gespeeld bij de productie en de consumptie van asbest wereldwijd. 
Afh ankelijk van het tijdstip van de productie en voornamelijk van de wijze van 
bewerking en verwerking, en vervolgens van de consumptie en behandeling of 
verwijdering van asbestmaterialen in deze landen, kan de aard en de kans van het 
risico op asbestgerelateerde gezondheidsschade in de verschillende landen wor-
den ingeschat.

4.3.1. GESCHIEDENIS VAN DE ASBESTONTGINNING

204. Asbest wordt doorgaans ontgonnen (geproduceerd) in open mijnen, hoe-
wel asbest ook ondergronds kan worden gewonnen. Deze kaart illustreert dat 
asbeststoff en op elk continent ter wereld ontgonnen zijn.313

205. De Verenigde Staten produceerden gedurende de vorige eeuw (periode van 
1900 tot 2003) ongeveer 3,29 miljoen ton asbest en consumeerden in dezelfde 
periode ongeveer 31,5 miljoen ton asbest. Ongeveer de helft  daarvan werd gecon-
sumeerd na 1960. In 2002 is de laatste asbestmijn in de Verenigde Staten gesloten. 
Naast West-Europa waren de Verenigde Staten tot het eind van de jaren zestig van 
vorige eeuw de grootste afnemer van asbest. Tijdens de jaren zeventig van vorige 
eeuw werden ze ingehaald door Kazachstan en Rusland, die niet alleen de groot-
ste afnemers, maar ook de grootste producenten van asbest zouden worden.314

313 Bron: asbestnet (www.asbestnet.nl).
314 R.L. Virta, a.w. 2011.
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206. Sinds 1900 werd asbest in de Verenigde Staten zelf ontgonnen in 15 staten: 
Alaska, Arizona, Californië, Georgia, Maryland, Massachusetts, Montana, North 
Carolina, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Vermont, Virgi-
nia en Wyoming. Er werd voornamelijk chrysotiel ontgonnen, behalve in de eer-
ste jaren, waar ook gedurende een beperkte periode amfi boolasbest werd ontgon-
nen. Uitzondering vormt North Carolina, waar van 1930 tot 1979 amfi boolasbest 
(anthofylliet) werd ontgonnen.

207. Canada heeft  altijd een bijzondere plaats ingenomen in de geschiedenis van 
de asbestindustrie. Asbest is sinds het einde van de negentiende eeuw op grote 
schaal ontgonnen in Canada, meer in het bijzonder in de provincie Quebec, waar 
80% van de Canadese asbest werd ontgonnen.315 De ontmijning van chrysotielas-
best begon in Canada rond 1878. De Canadese asbestindustrie was wereldwijd de 
eerste om te gaan industrialiseren, en dit rond 1905.316 In 1920 werd in Canada 
reeds 162.000 ton asbest per jaar geproduceerd, hetgeen destijds 84% van de 
wereldproductie uitmaakte. In de daaropvolgende twee decennia steeg de pro-
ductie verder, tot 717.000 ton in 1948. Vanaf de jaren vijft ig van vorige eeuw was 
de Canadese asbestindustrie voornamelijk in handen van grote Amerikaanse 
multinationale ondernemingen zoals Johns-Manville en Philip Carey. Het Ame-
rikaanse Johns-Manville controleerde tot haar faillissement in 1982 meer dan 
40% van de Canadese mijnen, voornamelijk dankzij haar aandelen in de Jeff rey 
mijn.317

208. Ook in Canada leidde het stijgende bewustzijn van de asbestgevaren, de 
toenemende externe productiekosten, in combinatie met een dalende vraag naar 
ruwe asbest als gevolg van de toenemende overzeese concurrentie met landen als 
uit Zuid-Afrika en de voormalige Sovjet-Unie, tot de daling van de asbestontgin-
ning en de sluiting van de meeste mijnen, waarvan het merendeel de afgelopen 
twee decennia. Tijdens de jaren zeventig van vorige eeuw bedroeg deze daling 
12%. In de jaren tachtig van vorige eeuw was reeds sprake van een daling van ca. 
46%. Gedurende het laatste decennium was er sprake van een daling van 56%. Zo 
bedroeg de Canadese asbestproductie in 1990 nog bijna 725.000 ton, terwijl deze 
productie in 2008 reeds gedaald was tot ca. 175.000 ton.318

209. Terwijl de ontginning van ruwe asbest om verschillende redenen een 
terugval kende in Canada, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika vanaf de jaren 
zeventig, en een tweede terugval vanaf de jaren negentig, steeg in die periode tus-

315 Naast Québec werd asbest ook ontgonnen in British Columbia en in Yukon. Het overgrote deel 
van de asbestontginning in Canada vond plaats in Québec. Op het hoogtepunt van de asbest-
mijnbouw bevonden 10 van de 13 mijnen in Canada zich in Québec.

316 W.E. Sinclair, a.w. 1959, p. 3.
317 J. McColloch en G. Tweedale, a.w. 2008, p. 19-41.
318 R.L. Virta, a.w. 2011.
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sen 1970 en 1990 de productie in de voormalige Sovjet-Unie en China. Deze evo-
lutie zette zich door tot aan het uiteenvallen van de voormalige Sovjet-Unie in 
1991. Op dat ogenblik deed zich in alle voormalige Oostbloklanden een aanzien-
lijke daling voor van de productie van asbest. Sinds eind van de jaren negentig 
van vorige eeuw vertoont de productie van asbest in Kazachstan, Rusland en 
China echter opnieuw een stijgende lijn tot in 2003, hoewel de productie in deze 
periode nog steeds een veel lager niveau vertoont dan de ontginning van asbest 
die plaatsvond in de jaren tachtig van vorige eeuw. In 2003 werd de wereldwijde 
ontginning van asbest in deze ‘nieuwe asbestlanden’ geraamd op ongeveer 2,11 
miljoen ton, hetgeen slechts ongeveer 45% uitmaakt van het aantal ton dat in 1980 
nog geproduceerd werd.319

210. Zeven wereldproducenten (Rusland, Kazachstan, China, Brazilië, Canada, 
Columbia en Zimbabwe) stonden in 2008 in voor 99% van de asbestontginning 
wereldwijd, waarvan de overgrote meerderheid chrysotielproducten betrof. Deze 
trend heeft  zich doorgezet tot vandaag de dag.

211. Th ans produceren nog slechts een handvol landen in Azië, het Midden-
Oosten, Zuid-Amerika en de voormalige Sovjet-Unie noemenswaardige hoeveel-
heden asbest (met name Rusland, Kazachstan, China en Brazilië). Momenteel is 
Rusland nog steeds de grote asbestproducent met in 2010 een asbestproductie van 
ongeveer 1.000.000 ton. Rusland wordt als marktleider gevolgd door China en 
Brazilië, die in 2010 nog respectievelijk 350.000 ton en 270.000 ton ruwe asbest 
hebben ontgonnen. Kazachstan bracht in 2010 nog 230.000 ton ruwe asbest op de 
markt. Het overgrote deel van de wereldwijde asbestproductie vindt thans dus 
nog plaats in nieuwe groeilanden. Waar asbest in vele van de oude industriële 
landen (de facto) verboden is, lijkt asbest opnieuw bezig aan een opmars in nieuwe 
groeilanden in Azië en Zuid-Amerika omwille van de stijgende vraag naar asbest-
producten aldaar. Hoewel Canada tot voor kort aanwezig bleef als producent op 
de wereldmarkt, was het aandeel van Canada in de wereldwijde asbestontginning 
de laatste jaren drastisch gedaald. Th ans is de asbestproductie in Canada volledig 
gestopt.

212. Asbest werd ook in verschillende Europese landen ontgonnen. Dat was 
met name het geval in Italië, Griekenland, Cyprus, Frankrijk (Corsica), in het 
voormalige Joegoslavië en in Finland.320 De ontginning van asbest in Europa is 
gestart begin twintigste eeuw en heeft  voortgeduurd tot eind van de jaren negen-
tig van vorige eeuw. Geleidelijk aan werden vanaf de jaren zestig de asbestmijnen 
in Europa gesloten omdat ze niet rendabel genoeg waren. Dit was het geval in 

319 R.L. Virta, a.w. 2008.
320 Finland is gedurende langere tijd het enige land ter wereld geweest waar anthophylliet werd 

ontgonnen.
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Frankrijk in 1965, in Finland in 1975, in Cyprus in 1988, in Italië in 1990 en in 
Griekenland in 1999.321

213. Volgend schema geeft  een overzicht van de meest recente gegevens met 
betrekking tot de wereldwijde ontginning van ruwe asbest:

Ontginning asbest wereldwijd (gegevens per 1000 ton)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Verenigde Staten 5 5 3 — — — — — — — —

Brazilië 170 170 209 195 195 195 236 230 255 288 270

Canada 340 340 272 241 200 200 244 185 180 150 100

China 260 360 360 260 355 520 350 380 280 380 350

Kazachstan 125 235 291 353 347 355 355 300 230 230 230

Rusland 750 750 750 878 875 925 925 925 1020 1000 1000

Zuid-Afrika 19 16 — — — — — — — — —

Zimbabwe 110 120 130 130 150 122 100 100 50 25 —

Andere landen 121 54 120 93 110 84 90 80 75 19 20

Totaal (afgerond) 1900 2050 2135 2150 2232 2401 2300 2200 2090 2092 1970

Bron: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries.

4.3.2. GESCHIEDENIS VAN DE ASBESTCONSUMPTIE

214. De bewerking en verwerking van ruwe asbest heeft  geleid tot de vervaardi-
ging van een drieduizendtal ‘asbestproducten’. Wat deze asbestproducten betreft , 
kan een onderscheid worden gemaakt tussen ‘gebonden’ en ‘ongebonden’ asbest-
producten. Dat onderscheid is belangrijk omdat er een groot verschil bestaat wat 
betreft  de schadelijkheid (het risico op de vrijkoming van asbestvezels) tussen 
beide producten, afh ankelijk van de aard van de binding van de asbestvezels.

215. Wanneer asbest verankerd is in een dragermateriaal (een matrix van 
cement, hars of andere duurzame materialen), is er sprake van hechtgebonden 
asbest. Producten waarin asbest min of meer los aanwezig is (producten die vrije 
asbestvezels bevatten), zijn ongebonden asbestproducten. Dit is bijvoorbeeld het 
geval bij het zogenaamde ‘asbestkoord’. Bij asbestkoord zijn de vezels minimaal 
verankerd in het dragermateriaal, zodat ze gemakkelijk kunnen vrijkomen wan-

321 R.L. Virta, a.w. 2002.
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neer het materiaal verweert of wanneer het bewerkt wordt. Asbestvezels kunnen 
ook vrijkomen wanneer de materialen met de hand verbrijzeld worden.322

Ongebonden asbesttoepassingen werden vooral tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog op grote schaal gebruikt in de bouwsector voor brandbeveiliging en 
voor warmte- of geluidsisolatie. Doorgaans zijn het toepassingen vervaardigd uit 
chrysotiel of amfi bool (amosiet), hoewel ook wel crocidoliet werd gebruikt in Bel-
gië, Nederland en Frankrijk. Zo werd blauw asbest vaak gespoten tegen het pla-
fond van gebouwen als vuurvaste bescherming, warmte- en geluidsisolator. De 
stijgende publieke aandacht voor gezondheidsproblemen vanaf de jaren zeventig 
had tot gevolg dat de praktijk van losse asbesttoepassingen stopgezet werd in de 
jaren zeventig in alle onderzochte landen. De meeste asbestproducten die vanaf 
de jaren zeventig zijn vervaardigd, bestaan uit het iets minder schadelijk geachte 
chrysotiel in allerlei gebonden toepassingen, zoals bijvoorbeeld buizen in asbest-
cement en andere producten (asbestplaten, asbestlijsten, asbestleien etc.).

216. De combinatie van asbestvezels met verschillende soorten van natuurlijke 
of synthetische harsen heeft  eveneens geleid tot de ontwikkeling van een verschei-
denheid aan allerlei ‘gemengde’ asbestproducten en toepassingen. Asbestvezels 
zijn onder meer gebruikt om plastic producten van PVC, fenolen, polypropyleen, 
nylon, etc. te versterken. Dergelijke toepassingen werden voornamelijk gebruikt 
in de automobielindustrie, in de elektronische en in de grafi sche industrie. Ook 
zijn complexe toepassingen, samengesteld uit korte asbestvezels (meestal chryso-
tiel), harsen en andere vulstoff en ontwikkeld als frictiematerialen voor remvoe-
ringen en remblokken.

217. Zolang gebonden asbestmaterialen (materialen waarin de asbestvezels 
gebonden zijn aan andere materialen, zoals cement) in goede staat verkeren en 
niet worden bewerkt of gesloopt, komen asbestvezels in principe niet vrij. Bij cor-
rosie, slijtage of afb rokkeling ontstaat wel een risico voor aantasting van de 
gezondheid van de consument of de gebruiker van het product, omdat asbestve-
zels dan wel kunnen vrijkomen. Dit betekent meteen dat ook hechtgebonden 
asbestproducten niet volstrekt risicoloos in het leefmilieu aanwezig zijn. De ver-
ankering van de vezels neemt immers af naarmate het materiaal meer verweert of 
veroudert. Asbestvezels kunnen ook vrijkomen wanneer asbesthoudend materi-
aal op een ondeskundige manier wordt gesloopt of bewerkt. Toch is het zo dat het 
nog onduidelijk is hoe risicovol een occasionele en beperkte blootstelling aan 
asbest is voor de gezondheid.

218. Hierna wordt de focus gelegd op enkele landen die een belangrijke rol heb-
ben gespeeld in de asbestindustrie, waarbij de geschiedenis van de asbestcon-

322 J. Tempelman, Asbest en minerale vezels, rapport TNO 2008, zie www.tno.nl/content.
cfm?context=themA&content=markt_productenlaag1=896enlaag2=186enlaag3=156enitem_
id=362.
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sumptie in Nederland, België en Frankrijk nader wordt onderzocht en een onder-
scheid wordt gemaakt tussen de ‘oude’ industrielanden (Noord-Amerika en 
West-Europa) en de ‘nieuwe’ groeilanden (met een focus op de Aziatische lan-
den).

4.3.2.1. Oude industrielanden

A. De Verenigde Staten en Canada

219. De asbestindustrie kwam voor het eerst tot bloei in de Verenigde Staten (en 
zou daar ook als eerste een neergang kennen). Gedurende een groot deel van de 
twintigste eeuw namen de Verenigde Staten de leiderspositie in op de asbestmarkt 
wat de asbestverwerking en productie van asbestmaterialen betreft . Ze waren 
(mede daardoor) ook de grootste afnemer van asbest op de asbestmarkt. Een en 
ander had te maken met de sterk uitbreidende bevolking in de Verenigde Staten 
als gevolg van de massale immigratie begin twintigste eeuw, en de daarmee 
gepaard gaande vraag naar bouw en constructiematerialen voor de bouw van 
woningen, openbare gebouwen en wegen. Op de Amerikaanse asbestmarkt zou er 
3,29 miljoen ton asbest zijn verwerkt tussen 1900 en het einde van 2003. Als buur-
land en grootste asbestproducent wereldwijd, was Canada in die periode ook een 
goed beschikbare leverancier. De Verenigde Staten zijn altijd, ondanks de eigen 
asbestproductie323, sterk aangewezen geweest op de import van asbest om aan de 
interne vraag te kunnen voldoen (zie eerder).324 Naast de import uit Canada werd 
ook asbest geïmporteerd uit Zuid-Afrika, Swaziland en Zimbabwe. Ongeveer 
98 procent van de 29,6 miljoen ton asbest die uiteindelijk in de Verenigde Staten 
zou geïmporteerd worden tussen 1900 en eind 2003, bestond uit chrysotiel-
asbest.325

220. Zoals gezegd, waren de Verenigde Staten ook het eerste land waar de eerste 
tekenen van de neergang van de asbestindustrie zichtbaar werden, op een ogen-
blik dat het gebruik van asbest steeds controversiëler werd in de jaren zeventig.

Na 1973 daalde het gebruik en de productie van asbestmaterialen heel snel. 
Tegen 2000 was het verbruik reeds gedaald tot ongeveer 15.000 ton per jaar, of 
slechts 1,9% van het niveau in 1973 (en gelijk aan het verbruik in de late jaren 
1800). In 2003 bedroeg de asbestconsumptie nog maar ca. 4,600 ton en in 2010 
slechts 900 ton. De import, productie en verwerking van asbest is, thans, zij het 
streng gereglementeerd, nog altijd niet verboden op de Amerikaanse markt.326

323 R.L.Virta, a.w. 2006.
324 R.L. Virta, a.w. 2006.
325 R.L. Virta, a.w. 2006.
326 J.T. Brophy, M.M. Keith en J. Schieman, a.w. 2007, p. 236-243.
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221. Canada heeft  wat intern asbestbeleid grosso modo dezelfde evolutie gekend 
als de Verenigde Staten. Canada voert momenteel een actieve binnenlandse poli-
tiek van asbestverwijdering in publieke gebouwen. Bovendien geldt er thans de 
facto een verbod op nieuwe consumptie van asbest, met enkele uitzonderingen. 
De buitenlandpolitiek van Canada wijkt hiervan, zoals reeds aangegeven, af. 
Hoewel de meerderheid van de asbestmijnen ondertussen reeds gesloten zijn, 
bleef Québec tot voor kort als enige regio in Canada doorgaan met asbestproduc-
tie en transport, hierin zowel gesteund door de lokale als door de nationale over-
heden, ondanks veel intern protest.327 Volgens de gegevens van de U.S. Geological 
Survey, zou Canada ongeveer 175.000 ton asbest geproduceerd hebben in 2008, 
150.000 ton in 2009 en 100.000 ton in 2010, waarvan ongeveer 98% jaarlijks geëx-
porteerd werd naar het buitenland (ongeveer 60% naar nieuwe groeilanden in 
Azië).328

Wereldconsumptie asbest mijnbouw 2003-2007 (gegevens per ton)

2003 2004 2005 2006 2007

Noord-Amerika

Verenigde Staten 4.630 1.870 576 –1.610 916

Canada 19.800 6.680 65.100 24.500 39.800

Algemeen wereldwijd totaal 2.110.000 2.100.000 2.260.000 1.990.000 2.080.000

(Een negatief getal geeft  een netto-uitvoer aan in de loop van het jaar.)

Bron: U.S. Geological Survey, Mineral Industry Surveys.

B. Europa

222. Naast de Verenigde Staten en Canada was Europa de tweede belangrijkste 
regio waar de asbestproductindustrie begin twintigste eeuw tot ontwikkeling 
kwam. Het Verenigd Koninkrijk was begin twintigste eeuw de grootste consu-
ment van asbest in Europa. Vele andere Europese landen volgden echter snel. 
Daarbij valt wel te bedenken dat de asbestindustrie in vele Europese landen voor 
een belangrijk deel beheerst werd door enkele grote buitenlandse asbestbedrijven 
die lange tijd een dominante positie behielden op de interne asbestmarkten.329 In 
1920 verbruikten naar schatting zeventien Europese landen een totaal van 40.900 
ton asbest. In 1930 was dat verbruik in Europa gestegen tot 127.500 ton. In 1930 
waren België, Luxemburg en Duitsland samen met het Verenigd Koninkrijk de 
belangrijkste importeurs van asbest en leveranciers van asbestproducten naar 
Azië en Europa. Daarna traden ook Tsjecho-Slowakije, Frankrijk, Italië en de 

327 R.L. Virta, a.w. 2006.
328 R.L. Virta, a.w. 2006.
329 R.F. Ruers, a.w. 2012, p. 8.
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Sovjet-Unie toe tot de kring van de belangrijkste asbestimporteurs en leveran-
ciers van asbestproducten.

223. Tussen 1950 en 1960 beleefde de asbestindustrie in Europa zijn hoogte-
punt. Het stijgende verbruik van asbest vanaf eind 1940 tot 1960 was het gevolg 
van de massale behoeft e aan grondstoff en voor de wederopbouw van Europa na 
de Tweede Wereldoorlog. De asbestgezondheidskwestie, die de Amerikaanse 
markten beïnvloedde vanaf het begin van de jaren zeventig van vorige eeuw, 
kreeg pas invloed in Europa vanaf de tweede helft  van de jaren zeventig van vorige 
eeuw (hoewel de industrie, wetenschappers en overheden zelf al sinds medio jaren 
zestig op de hoogte waren van de asbestgevaren).330 Na 1980 begon de vraag naar 
asbest in alle grote asbestverbruikende Europese landen te dalen. Tussen 1990 en 
het einde van 2003 heeft  de Europese asbestindustrie veel veranderingen onder-
gaan. Sinds 2005 is binnen de Europese Unie een asbestverbod van kracht.

224. In België werd geen asbest ontgonnen. Wel behoort België tot één van de 
landen waar tot eind van de jaren zeventig één van de grootste asbestverwerkende 
multinationale ondernemingen gevestigd was: Eternit331 in Vlaanderen met een 
fi liaal in Wallonië, Coverit.332 De twee andere asbestbedrijven in België waren 
Scheerders-Van Kerckhoven (SVK) in Sint-Niklaas en J.M. Balmatt met vestigin-
gen in Mol en Geel. Daarnaast hadden ook onder meer de grote asbestmultinati-
onale ondernemingen Turner & Newall (VK) en Johns-Manville (VS) een fi liaal 
in België en bestonden er ook asbesttextielfabrieken, onder meer in Deurne.333 In 
België werd de ingevoerde asbest voornamelijk gebruikt voor de productie van 
asbestcement. Daarnaast werd asbest ook gebruikt voor de productie van rem-
men en koppelingsschijven van voertuigen en voor de productie van brandwe-
rend isolatiemateriaal in kantoren en openbare gebouwen (zoals vele overheidsge-
bouwen uit de jaren zestig en zeventig).

330 Zie hierna onder hoofdstuk vier.
331 Het Belgische Eternit-bedrijf met hoofdkantoor in Kapelle-op-den-Bos werd in 1905 opgericht 

in Haren nabij Brussel door de familie Emsens. Het Eternitbedrijf in Kapelle-op-den-Bos is 
actief sinds 1924 en startte ook productieactiviteiten in Tisselt in 1930. Na de Tweede 
Wereldoorlog kenden deze fabrieken een enorme expansie door de stijgende mechanisatie van 
het bedrijfsproces en het pneumatisch transport van asbest. De Zwitserse familie Schmidheiny 
die over grote belangen in de asbestcementindustrie beschikte vanaf begin vorige eeuw en in 
1920 Eternit-Werke AG had overgenomen van de Zwitserse ondernemer Hatschek, werkte 
nauw samen met deze familie Emsens onder meer via aandelen en bestuursfuncties in elkaars 
bedrijven. Beide families zouden via allerlei participaties ook deelnemen in het beleid van 
andere asbestcementproducenten en richten ook nieuwe bedrijven op in ontwikkelingslanden 
en ontwikkelende landen. Eternit België dat Eternit Nederland controleerde, was ook minder-
heidsaandeelhouder van Eternit Frankrijk (in 1922) gesticht door Joseph Cuvelier en vice 
versa. (zie R.F. Ruers en N. Schouten, a.w. 2005, p. 18 e.v., zie www.sp.nl/onderzoek /rapport_
asbestdrama.pdf).

332 M. Molitor, “Négociations et tensions autour de la création du Fonds Amiante”, CRISP hebdo-
madaire 2010, p.11.

333 M. Molitor, a.w. 2010, p. 11.
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225. Sinds 1978 is de productie en de consumptie van ongebonden asbesttoe-
passingen verboden in België.334 In de voorafgaande periode (de jaren zestig en 
zeventig van vorige eeuw) werd spuitasbest echter nog frequent toegepast bij de 
bekleding van muren en plafonds van openbare gebouwen (auditoria, schouw-
burgen, zwembaden en reft ers) en in de industrie (fabrieksgebouwen, winkelcen-
tra) en de privésfeer (appartementsgebouwen). Wat de grote openbare gebouwen 
betreft , valt onder meer te denken aan het Belgische Berlaymontgebouw, het Fla-
geygebouw, de Madoutoren en andere publieke ruimten zoals scholen, gerechts-
gebouwen, enzovoorts. Daarnaast werd spuitasbest ook gebruikt in privégebou-
wen zoals grote appartementsgebouwen, voor de productie van geluids- en 
warmte-isolerend materiaal in privéwoningen, voor de productie van vloerbedek-
king, brandwerende kledij, enzovoorts. Spuitasbest werd in België ook in vele 
gebouwen als brandwerend middel aangebracht op staalconstructies en op dra-
gende elementen van gebouwen (op steunbalken en onder daken). Na de brand in 
de Brusselse winkelketen ‘À l’innovation’ op 22 mei 1967 waarbij naar schatting 
323 doden vielen en 150 mensen gewond raakten, zou veel spuitasbest aange-
bracht worden in grote gebouwen als brandwerend materiaal.335 De Vlaamse 
afvalmaatschappij OVAM schat dat er in Vlaanderen alleen al 3 miljoen ton 
asbesthoudend materiaal is gebruikt. Daarvan zou er jaarlijks 50.000 tot 60.000 
ton vrijkomen bij sloopwerken

226. De ‘asbeststop’ in de loop van 1998 betekende het principiële einde van de 
asbestindustrie in België. Uit onderzoek blijkt dat van alle geïndustrialiseerde 
landen, België proportioneel de grootste asbestconsumptie kende in de periode 
tussen 1960 en 1970.336 In België (en Luxemburg) zouden gedurende de jaren zes-
tig en zeventig met name ongeveer 53.790 ton asbestproducten op de markt zijn 
gebracht op een globale bevolking van ongeveer 10 miljoen inwoners.337

227. In Nederland zijn er naast de gegevens van de U.S. Geological Survey wel 
ook interne statistische gegevens beschikbaar over de hoeveelheid geïmporteerde 
asbest (zowel ruwe asbest als asbest(cement)producten). Deze zijn terug te vinden 
in de statistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Nederland is in de 
twintigste eeuw ongeveer 1,4 miljoen ton asbest verwerkt in gebouwen, leidingen 

334 Het gebruik van asbestspuittechnieken en de manuele behandeling van vrije asbestvezels werd 
in België in 1978 bv. bij KB verboden. Dit KB van 15 december 1978 (BS 1 januari 1980) werd 
als ‘asbestbesluit’ opgenomen in het toenmalige Algemeen Reglement voor de 
Arbeidsbescherming (ARAB) (zie hierna hoofdstuk vier).

335 Www.brusselnieuws.be/artikel/22-mei–1967-het-geheugen-gegrift .
336 T.S. Nawrot, G. Van Kersschaever, E. Van Ecyken en B. Nemery, “Belgium: historical cham-

pion in asbestos consumption”, Th e Lancet 2007, p. 1692.
337 Gezondheidsraad, Asbest: risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling, 2010, p.  11, zie 

www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/asbest-risico-s-van-milieu-en-beroepsmatige-bloot-
stelling.
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en overige producten.338 Slechts een klein deel daarvan is onder de vorm van 
asbestpapier en asbestvilt opnieuw geëxporteerd Net zoals het geval was in België, 
werd in Nederland geen asbest ontgonnen maar wel op grote schaal ingevoerd, 
met het oog op de vervaardiging van asbestproducten (voornamelijk asbestce-
ment, asbestisolatie- en frictiemateriaal). In Nederland startte de asbestproductie 
rond 1930 met een jaarlijkse invoer van 2.000 ton ruwe asbest. Tot aan de Tweede 
Wereldoorlog bleef de productie gering. In die periode was er nog maar één groot 
asbestverwerkend bedrijf, Martinit, op de Nederlandse markt aanwezig, en was er 
nog geen sprake van massaproductie. In de jaren dertig werden twee nieuwe 
asbestbedrijven opgericht die later een groot deel van de Nederlandse asbest-
markt zouden gaan domineren, met name Eternit in Goor en Asbestona in Har-
derwijk. Na de Tweede Wereldoorlog vertienvoudigde de invoer van asbest voor 
productie tot 20.000 ton per jaar (periode vanaf 1955 tot de jaren zeventig). In 
deze periode werd asbest veel gebruikt voor de isolatie van schepen en installaties 
en voor rem- en frictiemateriaal voor auto’s. Isolatiebedrijven en asbestcementbe-
drijven waren de belangrijkste fabrikanten van asbesthoudende producten. De 
invoer van ruwe asbest in Nederland bereikte een hoogtepunt in 1978 met ruim 
41.000 ton.339 In deze periode was de asbestvloerbedekkingsindustrie, waarvan 
de bedrijven Forbo en Balamundi de belangrijkste bedrijven waren, een van de 
belangrijkste afnemers van asbest.340 Na 1980 daalde de invoer van ruwe asbest 
snel en vanaf 1990 is deze invoer in vier jaar tijd volledig gestopt als gevolg van de 
afk ondiging van een algemeen verbod op het gebruik van ruwe asbest en op het 
bewerken en verwerken van asbesthoudende producten. De invoer van asbest-
houdende fabricaten en producten in Nederland laat eenzelfde beeld zien als de 
invoer van ruw asbest.341

228. Door SenterNovem/Bodem en het Landelijk Informatiebeheer Bodem 
(LIB) werd in Nederland in 2005 de opdracht gegeven voor de uitvoering van een 
historisch onderzoek naar de geschiedenis en omvang van de productie, toepas-
sing en verwerking van asbesthoudende materialen in Nederland. Het onderzoek 
had de volgende doelstellingen:

338 W. Sloof (ed.), Basisdocument asbest en advies Gezondheidsraad, RIVM rapport nr. 6, 1990, 
p. 43 e.v.; F.P. Brand, C.J.M. van den Boogaard, K. Locher, Asbest in het milieu. Informatie voor 
handhavers en andere betrokkenen, VROM, 1994, p. 60 e.v.

339 A. Burdof, J.J. Barendrecht, P.H.J.J. Swuste en D.J.J. Heederik, Schatting van asbestgerelateerde 
ziekten in de periode 1996-2030 door beroepsmatige blootstelling in het verleden, Uitgave van 
Ministerie van Sociale Zaken, ’s Gravenhage, Vuga, 1997.

340 Met name het bedrijf Forbo produceerde van begin jaren vijft ig tot eind jaren zeventig van 
vorige eeuw kunststof vloerbedekking, die onderop een laag van asbestvilt bevatte, en die in 
veel Nederlandse keukens werden aangebracht. Het bedrijf is vanaf de jaren negentig dan ook 
regelmatig betrokken geweest in asbestaansprakelijkeidsprocedures in Nederland; ook aan-
nemers die met asbestproducten van Forbo werkten zijn regelmatig betrokken geweest in 
asbestaansprakelijkheidsprocedures (zie hierna deel drie).

341 Gezondheidsraad, Asbest: risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling, 2010, p. 30, zie 
www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/asbest-risico-s-van-milieu-en-beroepsmatige-bloot-
stelling.
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– het bepalen van de omvang van productie, verwerking en toepassing van 
asbest(houdende materialen) in Nederland;

– het bepalen van de bedrijven en bedrijfstakken waar de productie en verwer-
king van asbest(houdende materialen) plaats vond, zowel gericht op de aard 
van de toepassingen als de omvang daarvan en de periode waarin het werd 
toegepast;

– het verschaff en van inzicht in de omvang van de afvalstromen gerelateerd aan 
de productie, toepassing en sloop van asbesthoudende materialen;

– het ontwikkelen van een methode voor gemeenten en/of provincies voor het 
opstellen van een kaart, waarop de kans op aanwezigheid van asbest zichtbaar 
gemaakt kan worden.

229. Het eindrapport Asbest in Kaart. Historisch onderzoek Asbestgebruik en 
Methode Asbest-kansenkaart (2006)342 geeft  in de eerste plaats inzicht in de aard 
en de locatie van de grootste asbestverwerkende fabrieken in Nederland. Dit zijn, 
buiten de asbestcementfabrieken van Eternit te Goor en Asbestona te Harderwijk, 
de asbestverwerkende fabrieken Van Gelder papier te Wormer, Balamundi in 
Huizen en Forbo in Assendelft . Daarnaast geeft  het rapport ook inzicht in de vol-
ledige asbestcyclus in Nederland. Asbest werd er veelvuldig aangewend in isola-
tiebedrijven, scheepswerven en in de asbestcementindustrie.

230. Zo blijkt dat er tussen 1946 en 1965 ongeveer tien fabrieken asbesthoudend 
isolatiemateriaal vervaardigden in Nederland. Asbest werd in Nederland ook 
gebruikt op scheepswerven in Vlissingen, Amsterdam en Rotterdam in de peri-
ode van 1955 tot 1975. Tussen 1943 en 1985 waren er in Nederland daarnaast drie 
bedrijven die remmen produceerden voor auto’s en treinen, waaronder het bedrijf 
HIM-Chemie te Velsen dat in 1980 de productie van remvoeringen heeft  stopge-
zet. Tot in de jaren zeventig werden in Nederland ook veel vinylvloertegels en 
andere vormen van vinylvloerbedekking geproduceerd door de Nederlandse 
bedrijven Forbo en Balamundi die tot 1983 deze asbestproducten op de markt 
brachten343 onder de merknamen Novilon, Balatred en Quadrofl oor. Het betrof 
vloerzeilen bestaande uit een toplaag van pvc en een drager van asbestpapier, 
steenwolpapier of glasvlies.344 Deze vinylvloertegels waren te koop tot 1985 en 
werden doorgaans specifi ek gebruikt voor vochtige ruimtes, zoals de keuken, de 

342 X, Asbest in kaart. Historisch onderzoek Asbestgebruik en Methode Asbest-kansenkaart (2006). 
Zie www.agentschapnl.nl/onderwerp/asbest-kaart.

343 X, Asbest in kaart. Historisch onderzoek asbestgebruik. Methode asbestkansenkaart (onderzoek 
in opdracht van SenterNovem/Bodem Landelijk Informatiebeheer Bodem), Groningen, 
Register Historisch Onderzoeksbureau 2006, 66.

344 X, Asbest in kaart. Historisch onderzoek asbestgebruik. Methode asbestkansenkaart (onderzoek 
in opdracht van SenterNovem/ Bodem Landelijk Informatiebeheer Bodem), Groningen, 
Register Historisch Onderzoeksbureau 2006, 64.
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badkamer en het toilet.345 Daarnaast produceerden kleinere bedrijven nog andere 
asbesthoudende producten, zoals verf, lijm, synthetische producten, karton- en 
fi ltermateriaal. In 1982 zou de activiteit van de Nederlandse tak van Eternit (pro-
ductie van asbestbuizen) volledig overgeheveld worden naar België, waar asbest-
cement nog zou worden geproduceerd tot 1997.

231. Globaal kan dus vastgesteld worden dat ook Nederland een aanzienlijke 
asbestverwerkende industrie heeft  gekend. De totale risicopopulatie van werk-
nemers met een relevante blootstelling aan asbest in het verleden, zou minimaal 
uit 330.000 arbeiders bestaan (in de scheepsbouw en -reparatie zou nagenoeg 
iedere werkkracht ooit blootgesteld zijn geweest aan asbest via asbestisolatie-
producten).346

232. Sinds 1978 is in Nederland de verwerking van blauw asbest (crocidoliet) 
verboden.347 Sinds 1993 zijn in Nederland ook de opslag en verwerking van alle 
asbesthoudende stoff en verboden, dit is vijf jaar voor de algemene asbeststop in 
België en drie jaar voor de algemene asbeststop in Frankrijk (zie hierna, hoofd-
stuk deel twee).348

233. In Frankrijk kan de aanvang van de asbestverwerkende industrie gesi-
tueerd worden begin van de jaren dertig van vorige eeuw, toen het Britse 
asbestbedrijf Turner & Newall een fi liaal oprichtte in Normandië, dat zich toe-
legde op de productie van rem- en koppelingsmateriaal voor voertuigen.349 Het 
Franse Eternitbedrijf, dat zich zoals de andere Eternitbedrijven zou toeleggen 
op de productie van asbestcement, werd door Joseph Cuvelier in 1922 in 
Noord-Frankrijk (Prouvy) gesticht. Net zoals het geval was in België en Neder-
land, lag in de jaren zestig en zeventig van vorige eeuw de nadruk op de pri-
maire en secundaire asbestindustrie in Frankrijk (met name de extractie, iso-
latie, productie en verwerking van asbest(cement) voor verwarmingsbedrijven 
en voor het gebruik op scheepswerven). In de jaren tachtig en negentig van 
vorige eeuw verschoof het zwaartepunt naar de tertiaire asbestindustrie (de 
bouwindustrie waar vooral gewerkt werkt met asbestcement en asbestisolatie-
materialen).

345 Ze zijn nog te herkennen aan een gemarmerde of gevlamde decoratie en werden voornamelijk 
geproduceerd door Forbo onder de merknamen ‘Colovinyl’ en ‘Floortex’. Het bedrijf Eternit 
produceerde ook asbesttegels onder de naam ‘Floorbest’ naast allerhande asbestcementpro-
ducten.

346 Gezondheidsraad, Asbest: risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling, 2010, p. 30, zie 
www.gezondheidsraad.nl/adviezen/asbest-risico-s-van-milieu-en-beroepsmatige-blootstel-
ling.

347 R.F. Ruers en N. Schouten, a.w. 2005.
348 Door de inwerkingtreding van het Asbestbesluit in 1978 (zie hierna hoofdstuk vier).
349 O. Hardy-Hemery, a.w., p. 11 e.v. beschrijft  de opkomst van de asbestindustrie en Frankrijk 

met een focus op de rol Eternit Frankrijk.
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234. De import en de verwerking van asbest kende ook in Frankrijk een hoog-
tepunt in het midden van de jaren 70 van vorige eeuw, met ongeveer 150.000 ton 
per jaar in 1975. Asbest bleef tot in de jaren negentig van vorige eeuw een belang-
rijke grondstof in de bouwindustrie in Frankrijk. In 1995 voerde Frankrijk bij-
voorbeeld nog 30.000 ton chrysotiel in uit Canada, hetgeen overeenkomt met 
ongeveer 3% van de totale asbestproductie wereldwijd in die periode.350

235. Wat de productie van asbest betreft , kan het volgende worden opgemerkt. 
Vóór de asbeststop in Frankrijk (in 1997, dit wil zeggen vier jaar na de asbeststop 
in Nederland en één jaar voor de asbeststop in België) waren er nog verschillende 
asbestverwerkende bedrijven in Frankrijk actief die hoofdzakelijk gespecialiseerd 
waren in de productie van asbestcement. De belangrijkste asbestcementfabriek in 
Frankrijk was Eternit Frankrijk. Eternit Frankrijk zou vestigingen oprichten in 
Th iant, Triel sur Seine, Vitry en Charolais, St Grégoire en Terssac. Deze verschil-
lende bedrijven voorzagen in een divers aanbod aan asbestproducten voor de 
afzetmarkt: asbestbuizen, asbestplaten, producten voor de watervoorziening en 
voor de bouw.351 Eternit Frankrijk zou in de jaren zestig en zeventig nog verder 
uitbreiden via het oprichten van bedrijven in Afrika en Azië zoals Algerije, Sene-
gal, India en China. Het andere grote Franse asbestverwerkende bedrijf was de 
Franse groep Saint-Gobain (marktleider in Frankrijk) die vestigingen had in St. 
Rambert d’Albon en in Descartes. Het bedrijf Saint-Gobain was één van de 
belangrijkste wereldspelers op het vlak van asbestproductie, onder meer via haar 
dochterondernemingen in de Verenigde Staten en in Brazilië, waar het bedrijf ook 
participeerde in asbestmijnen.

236. Hierna volgt een overzicht van de totale asbestimport/asbestconsumptie in 
Europa in de periode 2003-2007. Opmerkelijk is dat er ook na 2005 nog sprake is 
van een (beperkte hoeveelheid) geïmporteerde asbest in Europa. Dit heeft  er wel-
licht mee te maken dat het Europese asbestverbod niet ziet op internationaal 
asbesttransport (voor zover het asbest of de asbestproducten niet in- of uitgeladen 
worden in EU-landen).

350 O. Hardy-Hemery, a.w. 2005.
351 Momenteel is de Saint Gobaingroep nog steeds actief in de asbestindustrie in groeilanden 

onder meer via haar dochter Eternit Brazilië. Zie www.eternit.com.br/corporativo/historia/
index.php.
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2003 2004 2005 2006 2007

Europa
België 111 61 –3 –163 –17
Nederland 2 341 –70 –329 —
Frankrijk –5 –23 –374 40 169
Duitsland 102 62 94 –138 54
Verenigd Koninkrijk 22 2150 –1 <0,5 187
Italië — — –20 –5 –29
Spanje 2 192 23 16 28
Portugal 1.650 474 356 — —
Griekenland –13 –4.260 –2.670 — —
Hongarije 329 –21 120 180 180
Tsjechië 1.610 2.480 <0,5 — 1
Kroatië 2.710 3.250 2.430 — 4
Roemenië 11.300 13.000 9.080 3.270 <0,5

Algemeen wereldwijd totaal 2.110.000 2.100.000 2.260.000 1.990.000 2.080.000

(Een negatief getal geeft  een netto-uitvoer aan in de loop van het jaar.)

Bron: U.S. Geological Survey, Mineral Industry Surveys.

4.3.2.2. Groeilanden

237. Wat de groeilanden betreft , staat de asbestindustrie thans het sterkst in 
China en India. India is na China’s werelds grootste asbestconsumerend land. 
Vandaag zijn er meer dan 400 asbestcementbedrijven alleen al in de Indiase deel-
staat Gujarat, die allen geconcentreerd zijn in de stad Ahmedabad. De afzetmarkt 
voor asbestproducten is er nog steeds aan het groeien.352

238. In tegenstelling tot India, dat zelf geen asbest meer produceert, is China 
nog actief op het vlak van de asbestproductie. China is na Rusland vandaag de 
grootste producent van asbest met 31 middelgrote en grote asbestmijnen. China 
heeft  in 11 van haar mijnen nog grote asbestreserves, die zich voornamelijk situe-
ren in de westerse provincies Gansu, Qinghai and Xinjiang. China produceert 
uitsluitend chrysotiel, waarvan het overgrote deel bestemd is voor de productie 
van asbestcementmaterialen en het overige deel voor frictieproducten, textielpro-
ducten en isolatiematerialen.

239. Zowel in China als in India zijn de economische leefomstandigheden, het 
lage opleidingsniveau van arbeiders, de afwezigheid van strenge beschermingsre-
gelgeving en een overheid die streng reguleert en handhaaft , oorzaak van de fre-

352 R.L. Virta, a.w. 2006.
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quente blootstellingen aan asbest in de arbeidssfeer. Het gebrek aan kennis en 
inzichten bij zowel werknemers, vakbonden als in de brede samenleving versterkt 
dit probleem nog, naast een gebrek aan toegang tot de gezondheidszorg en ade-
quate sociale verzekeringen en voorzieningen voor de opvang van sociale risico’s.353

240. Wat het voormalige Oostblok betreft , was de voormalige Sovjet-Unie de 
grootste producent en consument van asbest. De Sovjet-Unie was ook de asbest-
leverancier voor alle andere landen met centraal geleide economieën. Het ver-
bruik in de Sovjet-Unie lag hoger dan dat in het Verenigd Koninkrijk vanaf 1950. 
Aan het einde van de jaren 60 verving de voormalige Sovjet-Unie ook de Ver-
enigde Staten als wereldleider op het vlak van de asbestconsumptie. Vanaf de 
jaren zestig van vorige eeuw werd de voormalige Sovjet-Unie daarin gevolgd door 
Japan, dat in 1970 een consumptieniveau bereikt had van 319.000 ton. Na een 
daling bij het uiteenvallen van de voormalige Sovjet-Unie begin jaren negentig 
van vorige eeuw is het asbestverbruik opnieuw gestegen. Vandaag zijn Rusland en 
Kazachstan de grootste asbestconsumerende landen in de voormalige Sovjet-
Unie met een interne consumptie van resp. 280.000 ton en 109.000 ton in 2007.

241. Hierna wordt een overzicht geschetst van de asbestimport vs. consumptie 
in nieuwe groeilanden.

Wereldconsumptie asbest 2003-2007 (gegevens per ton)

2003 2004 2005 2006 2007

Afrika
Angola 1.360 754 2.610 463 1.380
Tunesië 1.020 1.330 1.620 1.290 1.320
Zimbabwe 5.000 –52.500 49.800 39.300 57.300
Zambia 408 3.530 925 1.070 700
Togo 259 622 1 791 804
Nigeria 561 2.470 1.710 2.710 740
Senegal 1.250 852 930 772 587
Mozambique 320 11.900 452 1.090 556
Marokko 1.480 862 1.510 1.300 1.150

Zuid-Amerika

Bolivia 1.160 1.220 1.820 1.320 2.420
Brazilië 78.400 66.900 139.000 134.000 93.800
Colombia 13.100 17.600 23.900 22.900 4.840
Ecuador 1.460 4.650 3.640 5.940 4.000

353 J. Morris, “Exporting an Epidemic Human Toll Reaches Millions as Asbestos Industry 
Expands Worldwide”, International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), zie 
www.publicintegrity.org/investigations/asbestos/articles/entry/2183/.
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2003 2004 2005 2006 2007

Rusland en voormalige USSR

Rusland 429000 321000 315000 293000 280000
Oezbekistan 42400 –1870 59900 63200 86500
Oekraïne 156000 122000 185000 124000 85600
Tadzjikistan 490 110 430 1080 3100
Turkmenistan 1850 60 2220 2460 3260
Kirgizië 23700 26500 23400 24100 20900
Kazachstan 174000 289000 150000 96200 109000
Wit-Rusland –61 21000 21900 24800 33300

Azië en Midden-Oosten

Vietnam 39400 58300 103000 61200 64400
China 492000 537000 515000 541000 626000

India 192000 190000 255000 240000 302000
Sri Lanka 6110 33800 32900 7680 12000
Th ailand 133000 166000 176000 141000 86500
Verenigde Arabische 
Emiraten 9110 14900 –4770 20800 17000
Bangladesh 2800 2000 2610 2610 2740
Syrië 1210 304 356 1750 594
Indonesië 32300 51000 23300 36300 46200
Iran 75800 64300 53000 6000 41900
Irak 12 80 71 23 32
Japan 23400 8180 –31 –875 58
Noord-Korea 1230 1880 1710 2240 2060
Zuid-Korea 23800 14600 6480 4700 1100
Maleisië 13400 8350 –11800 10300 9390
Mongolië 310 246 510 386 406
Nepal 25 9 116 42 89
Filippijnen 2450 3580 1490 2570 2180
Bhutan — — — 475 600
Birma 2 8 712 594 436
Oman — — 2610 2600 2130
Pakistan 3130 9170 8390 6990 3680

Algemeen wereldwijd totaal 2’110’000 2’100’000 2’260’000 1’990’000 2’080’000

Bron: U.S. Geological Survey, Mineral Industry Surveys.

242. De geringe kans op een succesvol asbestverbod in de groeilanden wordt 
weerspiegeld in de recente trends van asbestconsumptie aldaar die sterk contras-
teert ten aanzien van de sterk dalende trends in West-Europa en Amerika. De 
westerse landen vertonen een gestage daling, uitmondend in een laag consump-
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tiecijfer van asbest, terwijl de ontwikkelende landen en ontwikkelingslanden een 
duidelijke toename vertonen, uitmondend in een hoge asbestconsumptie. Onder-
staande grafi eken geven deze evolutie weer en illustreren eveneens welke landen 
thans de grootste asbestproducerende, asbestverwerkende en asbestconsume-
rende landen zijn wereldwijd.
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4.4. CONCLUSIE

243. Asbest werd tot begin van de jaren zeventig hoofdzakelijk aangewend in de 
‘oude’ industrielanden. Rond 1900 bedroeg de wereldproductie aan asbest onge-
veer dertigduizend ton per jaar. In 1975, op het hoogtepunt van de asbestproduc-
tie en -consumptie, steeg de hoeveelheid ruw ontgonnen asbest er tot een hoeveel-
heid van ongeveer vijf miljoen ton per jaar. Eind van de jaren zeventig kantelde dit 
model. De productie en de consumptie van asbest vertoonden in deze periode in 
de oude industrielanden een gestage daling omwille van de aanwezigheid van 
vervangproducten en een wijziging in de economie. Onder druk van asbesttegen-
standers en aansprakelijkheidsprocedures, en omwille van de stijgende kosten die 
gepaard gingen met de asbestbeschermingsregelgeving en asbestbeperkende 
maatregelen, zou deze evolutie uiteindelijk culmineren in een totaal asbestverbod 
in de Europese Unie sinds 2005. In de Verenigde Staten en Canada is er thans 
sprake van een quasi-verbod op het interne gebruik van asbest (zie hierna hoofd-
stuk dertien).

244. In de nieuwe groeilanden kende de evolutie van de asbestmarkt een andere 
evolutie. Deze landen zijn eind van de jaren zeventig de nieuwe marktleiders 
geworden op het vlak van de asbestproductie, import en verwerking. Hoewel het 
moeilijk is om exacte cijfers en statistieken te construeren omdat er geen centrale 
registratie van de gegevens met betrekking tot de asbestconsumptie en asbestpro-
ductie heeft  plaatsgevonden in het verleden, en veelal nog steeds niet plaatsvindt 
in de nieuwe groeilanden, ziet men, wanneer de wel beschikbare statistische gege-
vens in kaart worden gebracht, toch een duidelijk verband tussen de ontwikkeling 
van een grondstoff eneconomie in een bepaald land of regio en de stijgende inzet 
van asbest. De perceptie van asbest als wondermateriaal werd in het verleden in 
de oude industriële landen naar voor geschoven en is vandaag nog steeds aanwe-
zig in de nieuwe groeilanden, waardoor de bereidheid in deze landen om over te 
gaan tot een volledig asbestverbod, vanuit rationeel-economische motieven, niet 
zeer waarschijnlijk is.

245. Th ans heeft  de wereldproductie aan asbest opnieuw het niveau bereikt van 
2 miljoen ton.354 De laatste jaren is de wereldproductie zelfs opnieuw aan het stij-
gen. Rusland is momenteel de grootste asbestproducent ter wereld, gevolgd door 
China, Kazachstan, Brazilië, Zimbabwe en Colombia. De meeste van de 925.000 
ton asbest die jaarlijks in Rusland wordt geproduceerd, is bestemd voor de export. 
China en India zijn thans de grootste consumenten van asbest op mondiaal vlak, 
gevolgd door Rusland, Kazachstan, Brazilië (en daarnaast ook Indonesië, Th ai-
land, Vietnam en Oekraïne).355

354 R.L. Virta, a.w. 2009.
355 Zie voor Nederland G. Van der Laan, “Mesothelioom rond Goor en ver daarbuiten: het asbest-

drama ontvouwt zich verder”, Ned.Tijdschr.Geneeskd. 2007, p. 2422-2425.



DEEL 2
DE REGULERING VAN ASBEST 

IN NATIONAAL EN 
INTERNATIONAAL VERBAND

In het eerste deel werd onderzocht welke de economische, epidemiologische en 
medische betekenis is (geweest) van asbest, en welke inzichten daarover gegroeid 
zijn in de verschillende landen in historisch perspectief. De asbestproblematiek 
heeft  de gemoederen jarenlang beziggehouden, mede doordat de kennis over 
asbestgerelateerde gezondheidsrisico’s gedurende langere tijd niet is aangewend 
als grondslag voor beleid. Achteraf is er dan ook veel kritiek geweest op de lang-
durige afwezigheid van asbestbeschermingswetgeving.

In het tweede deel wordt het asbestreguleringsproces van naderbij bekeken. 
Onderzocht zal worden hoe de beleidsmakers respectievelijk de rechtspraak 
omgegaan zijn en omgaan met de regulering en handhaving van asbestgezond-
heidsrisico’s.

Eerst wordt daarbij aandacht besteed aan de beschermings- en beperkings-
maatregelen die door de overheden in de verschillende landen zijn uitgevaar-
digd ten aanzien van de blootstelling aan asbest vanaf de jaren zeventig. Vervol-
gens wordt ook aandacht besteed aan de rol die de Europese wetgever heeft  
gespeeld bij de totstandkoming van, in eerste instantie, verregaande bescher-
mingsmaatregelen gericht tegen de blootstelling aan asbest in de jaren tachtig, 
en, in tweede instantie, in een volledig asbestverbod in Europees verband vanaf 
de jaren negentig. Daarna worden de specifi eke onderzoeken in kaart gebracht 
die door de overheden in de onderzochte landen zijn uitgezet naar de totstand-
koming van het ‘asbestprobleem’ in de samenleving eind vorige eeuw. Tot slot 
wordt onderzocht op welke wijze beleidsmakers en de rechtspraak thans omgaan 
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met de handhaving van asbestregulering in nationaal en internationaal verband 
en welke rol burgers vandaag spelen bij de handhaving van asbestbeschermings-
wetgeving.
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HOOFDSTUK 5
DE TOTSTANDKOMING 

VAN ASBESTREGULERING 
IN NATIONAAL VERBAND

5.1. INLEIDING

246. Hierna worden de wettelijke beschermingsmaatregelen die in Nederland, 
Frankrijk en België zijn uitgevaardigd tegen de blootstelling aan asbest vanaf de 
jaren zeventig beschreven. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de rol van de 
Europese wetgever en diens tussenkomst die uiteindelijk tot een volledig asbest-
verbod heeft  geleid in de Europese landen. Ook wordt aangeduid hoe de asbest-
kwestie (h) erkend is als een maatschappelijk probleem van volksgezondheid in de 
verschillende landen, wie de kosten draagt van asbestverwijderingsmaatregelen 
en hoe men thans omgaat met de handhaving van de asbestreglementering.

5.2. OVERZICHT VAN DE BESCHERMINGS REGEL-
GEVING TEN AANZIEN VAN DE BLOOT-
STELLING AAN ASBEST IN NATIONAAL 
PERSPECTIEF

5.2.1. DE INTRODUCTIE VAN ASBESTBESCHERMINGS-
MAATREGELEN IN DE JAREN ZEVENTIG VAN 
VORIGE EEUW

247. In de jaren vijft ig en zestig van vorige eeuw kwam er in de industrie in alle 
onderzochte landen meer aandacht voor het belang van het beperken van de 
blootstelling aan gevaarlijke stoff en op de werkplaats, waaronder asbest.356 De 
overtuiging groeide in de naoorlogse periode dat men de stofb lootstellingsrisico’s 
(waartoe de asbestgezondheidsrisico’s werden gerekend) in de bedrijven wel 
onder controle zou kunnen krijgen. Om die reden ontstond ook de bereidheid bij 

356 R. Grosjean “Historiek en probleemstelling”, Arbeidsblad 1996, p.  7 e.v.; J.D. Cook en E.T. 
Smith, “Dealing with asbestos problems” in L. Michaels en S.S. Chissick, Asbestos, Properties, 
Applications and Hazards, Chichester, John Wiley and sons, 1979, p. 279-285.
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de werkgevers om beroepsgerelateerde asbestaandoeningen te gaan erkennen als 
beroepsziekten (eerst asbestose, vervolgens ook longkanker en mesothelioom, zie 
hierna hoofdstuk twaalf). De eerste maatregelen die zagen op een bescherming 
tegen asbest in de onderzochte landen in de naoorlogse periode waren dan ook 
gericht op de erkenning van asbestgerelateerde beroepsziekten (zie hierover meer 
in hoofdstuk twaalf).

248. De wetgever bleef daarbij nog terughoudend ten aanzien van het uitvaar-
digen van beschermingswetgeving tegen de blootstelling aan asbest zelf en liet 
veel initiatief over aan de werkgevers. In meerdere bedrijven werden in de jaren 
zestig bijvoorbeeld voorzieningen getroff en om de stofverspreiding te beperken, 
zoals het dragen van gezichtsmaskers en de installatie van afzuigsystemen boven 
machines en werktafels. De wetgever liep deze ontwikkelingen in de industrie, en 
de kennis die gegroeid was in de wetenschap over de asbestgezondheidsrisico’s, 
steeds wat achterna.357 (Pas) op 23  mei 1972 werd in België bijvoorbeeld het 
koninklijk besluit (KB) ‘betreff ende de strijd tegen de hinder door het werk en de 
werkplaatsen en tot wijziging van Titel I l, hoofdstuk I l l van het A.R.A.B.’ aange-
nomen. Dit KB, dat geschreven was voor de ‘achterblijvers’ had onder meer 
betrekking op asbest. Arbeiders werden krachtens dit KB bijvoorbeeld verplicht 
om maskers te dragen tijdens het leegmaken van zakken met asbest. In de tweede 
helft  van de jaren zeventig van vorige eeuw, op een ogenblik waarop de asbestpro-
ductie een neerwaartse trend begon te vertonen, groeide de steun bij de beleid-
smakers voor de beperkingen van de asbestproductie en voor een verbod op 
gevaarlijke asbesttechnieken. Denemarken is het eerste Europese land geweest 
dat spuitasbest verboden heeft  in 1972.358 Tot in 1978 is in alle drie de onder-
zochte landen zelf geen sprake geweest van beperkingen bij het verwerken van 
asbest en bij het produceren van asbesthoudende producten. Wel werd tot dan, 
vooral door de arbeidsinspectie, gewezen op de gevaren van blootstelling aan 
asbest en op het belang van het nemen van voorzorgsmaatregelen die gezond-
heidsschade zoveel mogelijk moest voorkomen. De aandacht van bedrijven en 
overheden ging daarbij nog alleen naar de directe blootstelling van arbeiders die 
met asbest werkten en niet naar de blootstelling van derden, bijvoorbeeld via het 
contact met asbestvezels in het milieu. 

357 In Nederland bood de Silicosewet, die in 1951 werd aangenomen, wel al het instrumentarium 
om zogenaamde ‘stofl ongen’ te voorkomen en de bronnen van stofverspreiding te bestrijden. 
Door middel van een Algemene Maatregel van Bestuur (Amvb) kon op grond van de wet het 
voorhanden hebben, het be- of verwerken en het gebruik van bepaalde stoff en worden verbo-
den of aan voorschrift en worden onderworpen. In dit verband kan bv. ook verwezen worden 
naar de Belgische Wet van 11  juli 1961 betreff ende de waarborgen welke de machines, de 
onderdelen van machines, het materieel, de werktuigen, de toestellen, de recipiënten en de 
beschermingsmiddelen inzake veiligheid en gezondheid moeten bieden.

358 Bron: International Ban Asbestos Secretariat (IBAS): http://ibasecretariat.org/alpha_ban_list.
php.
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Tot aan het einde van de jaren zeventig werd nog voorrang gegeven aan de 
vrijwaring van economische belangen en van de werkgelegenheid. Om deze reden 
werd in alle drie de onderzochte landen in eerste instantie vooral aandacht 
besteed aan een verbod op de gevaarlijkste asbestsoorten (crocidoliet) en technie-
ken (spuitasbest) en aan een systeem van ontheffi  ngen voor andere asbestsoorten 
en technieken, via het invoeren van een systeem van blootstellingslimieten, en dit 
onder impuls van de Europese wetgever.359

249. In België heeft  het KB van 15 december 1978 tot wijziging van de titels II en 
III van het ARAB360, dat in werking is getreden op 1 januari 1980, bijvoorbeeld 
een aantal asbesttoepassingen verboden, zoals het bijzonder schadelijke spuiten 
van asbestlagen. Ook werd het gebruik van crocidoliet (blauw asbest) voortaan 
verboden, wel met enkele uitzonderingen. Crocidoliet mocht nog gebruikt wor-
den in buizen in asbestcement en in dichtingen. Ook asbestspinnerijen en weve-
rijen bleven toegelaten. De werkgevers en bedrijven konden zich daar relatief 
makkelijk achter scharen, omdat ze deze productietechnieken en asbestsoorten 
eigenlijk al in de loop van de jaren zeventig achter zich hadden gelaten. De Belgi-
sche wetgever vertrok bij de uitvaardiging van het KB van 15 december 1978 nog 
van het standpunt (van de asbestbedrijven) dat enkel ‘asbest in vrije toestand’ 
gevaarlijk zou zijn. Zodra asbest in een matrix werd gehouden, zoals bij asbestce-
ment het geval is, zouden er geen gezondheidsrisico’s meer bestaan. Het KB voor-
zag dat over een periode van 4 uur op de werkplaats de asbestvezelconcentratie 
niet hoger mocht zijn dan 0,2 vezels per cm³ voor crocidoliet en niet hoger dan 2 
vezels per cm³ voor andere asbestsoorten (zonder evenwel een piek van 12 vezels 
per cm³ gedurende een periode van 10 minuten te overschrijden).361

Het KB schreef ook voor dat de opname van asbestmonsters op een vaste 
plaats of ‘stationair’ diende te gebeuren: de individuele blootstelling aan asbest bij 
de werknemers kon daardoor niet vastgesteld worden.362 Het KB voorzag boven-
dien slechts in metingen bij het begin van de productie, en bij asbestvezels die zich 
nog ‘in vrije toestand’ bevonden. Daarmee bedoelde men enkel de asbestvezels 
die niet stevig in een matrix gebonden waren. Dat begrip bleek in de praktijk 
moeilijk toepasbaar omdat een vezel die in een matrix zit ook kan loskomen door 
allerlei bewerkingen zoals boren, zagen, slijpen of door verouderingsprocessen, 
en op die manier ook een risico op gezondheidsschade kon genereren. Het KB 
bepaalde ook dat het ondernemingshoofd een speciaal register diende bij te hou-
den waarin een lijst met blootgestelde werknemers was opgenomen. In dit register 
werd ook de periode waarin asbest werd gebruikt, de metingen en de resultaten 

359 Richtlijn 76/769/EEG van de Raad van 27 juli 1976 betreff ende de onderlinge aanpassing van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen der Lid-Staten inzake de beperking van het op 
de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoff en en preparaten.

360 KB 15 december 1978, BS 2 februari 1979.
361 R. Grosjean, a.w. 1996, p. 10.
362 R. Grosjean, “Asbest: het K.B. van 28 augustus 1986”, Veiligheidsnieuws 1987.
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van het nazicht van installaties genoteerd. De medische dossiers van de arbeiders 
die in aanraking kwamen met asbest moesten bovendien gedurende dertig jaar in 
het bedrijf bijgehouden worden om ze nadien over te maken aan het Ministerie 
van Tewerkstelling en Arbeid. Dit systeem bleek echter niet waterdicht. Bij over-
names, faillissementen en herstructureringen verdwenen registers en dossiers 
soms spoorloos.363

250. In Nederland trad in 1977 het Asbestbesluit364 in werking, waarin even-
eens voorgeschreven werd dat de concentratie aan asbeststof op de werkplek zo 
laag mogelijk moest gehouden worden tijdens de bewerking of verwerking van 
asbest of asbesthoudende producten, en waarbij ook een grenswaarde van 2 vezels 
per cm³ voor chrysotiel werd opgelegd. Deze grenswaarde werd gedefi nieerd als 
het tijdgewogen gemiddelde over een periode van 4 uur, waarbij over een periode 
van 10 minuten geen grenswaarde van 12 vezels per cm³ mocht worden over-
schreden. Crocidoliet en het verspuiten van asbest werden ook in Nederland 
voortaan (zo goed als) verboden. De asbestvezelconcentratie voor crocidoliet 
mocht niet hoger mocht zijn dan 0,2 vezels per cm³ voor crocidoliet over een peri-
ode van 10 minuten op de arbeidsplaats.

Eind van de jaren 70 werd ook in Nederland gestart met de omschakeling van 
het asbestproductieproces naar een volledig natte verwerking van asbest, waar-
door het risico op blootstelling aan asbest werd verminderd.

251. In Frankrijk werd de toepassing van spuitasbest in woningen voor particu-
lieren verboden via het Decreet van 29 juni 1977. Het Franse Decreet nr. 77-949 
van 17 augustus 1977 voorzag vervolgens in een aantal beschermingsmaatregelen 
voor werknemers betrokken bij “travaux de transport, de manipulation, de traite-
ment, de transformation, d’application et d’élimination de l’amiante et de tous pro-
duits ou objets susceptibles d’être à l’origine d’émissions de fi bres d’amiante”. Ook 
in Frankrijk werd tijdens de bewerking of verwerking van chrysotielasbest of 
asbesthoudende producten, een grenswaarde opgelegd van 2 vezels per cm³ per 
dag. De werkgever werd verplicht om de werknemer schrift elijk in kennis te stel-
len van alle asbestgezondheidsrisico’s en van alle nuttige voorzorgsmaatregelen 
om asbestgezondheidsschade te voorkomen. De werkgever moest ook de arbeids-
inspecteur informeren over de blootgestelde werknemers, de periode gedurende 
welke asbest werd gebruikt, de metingen en de resultaten van het nazicht van 
installaties en van alle getroff en voorzorgsmaatregelen. De toepassing van crocid-
oliet werd zo goed als verboden. Het verbod op spuitasbest in privéwoningen 
werd vervolgens uitgebreid tot alle ruimtes, zodra de densiteit van het asbestma-
teriaal hoger was dan 1%, bij Decreet nr. 78-394 van 20 maart 1978.

363 R. Grosjean, “Asbest: het K.B. van 28 augustus 1986”, Veiligheidsnieuws 1987.
364 Asbestbesluit, Stb. 1977, 269.
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252. De beleidsmakers in de drie landen lieten in deze periode nog na om de 
belangrijkste asbesttoepassing, de productie van asbestcement, verregaand te 
beperken. Nochtans was in de internationale wetenschappelijke literatuur en in 
de medische literatuur in de onderzochte landen, reeds meermaals gewezen op 
het risico op mesothelioom bij een incidentele blootstelling aan een lage dosis 
asbest. Bovendien waren de grenswaarden van 2 vezels per cm³ op heel wat werk-
zaamheden niet van toepassing, omdat er rekening werd gehouden met de stof-
concentratie tijdens het productieproces. Voor het afl aden van losse vellen asbest 
van een vrachtwagen bijvoorbeeld gold de norm bijvoorbeeld niet, omdat ervan 
uitgegaan werd dat de grenswaarde bij dit soort operaties niet overschreden zou 
worden.365 Illustratief is de kritiek van de Belgische werkgeversorganisatie VBO 
tijdens discussies in de Hoge Raad naar aanleiding van de implementatie van de 
Europese Asbestrichtlijn van 1983 over de erin vervatte grenswaarden voor 
asbest; het VBO was van oordeel dat “het bewerken van materialen die asbest 
bevatten op bouwwerven niet noodzakelijk leidt tot het vrijkomen van vezels en dus 
niet dient gecatalogeerd te worden onder de rubriek waarbij de grenswaarden 
mogelijk overschreden worden.”366

253. De asbestindustrie legde zich vrij snel neer bij een verbod op de eerste 
beperkingsmaatregelen, omdat andere asbestsoorten dan chrysotiel in deze peri-
ode nog maar een uiterst gering percentage in de totale asbestproductie vertegen-
woordigden en omdat de toepassing van asbestspuittechnieken al grotendeels 
verlaten was. Zoals gezegd, betrof het wetgevend optreden grotendeels een reac-
tieve tussenkomst met het oog op de ‘achterblijvers’. Bovendien bevatten de eerste 
asbestbeperkende maatregelen ook nog veel ontheffi  ngsmogelijkheden en over-
gangsperiodes in alle drie de onderzochte landen. Wel werd in deze periode al 
overgegaan tot diverse extra technische beschermingstechnieken zoals het 
gebruik van manuele zakopeners met fi lterinstallatie voor het openen van de zak-
ken asbest, zodat het geheel licht in onderdruk werd geplaatst om stofversprei-
ding op de werkplaats te voorkomen. Al deze aanpassingen aan het productiepro-
ces gingen overigens gepaard met zware investeringskosten. In België alleen al 
liepen deze kosten bijvoorbeeld op tot het (voor die tijd enorme) bedrag van ca. 25 
miljoen euro (1 miljard BEF).367

254. Op het eerste gezicht was één van de oorzaken van de stagnatie en neer-
gang van de asbestindustrie vanaf het einde van de jaren zeventig het gegeven dat 
in een economisch moeilijke periode de productiekosten van asbest sterk begon-
nen te stijgen (onder meer omwille van de stijgende kosten verbonden aan voor-

365 R. Grosjean, a.w. 1996, p. 8 e.v.
366 KB van 10 september 1987 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1986 betref-

fende de strijd tegen de risico’s te wijten aan asbest.
367 R. Grosjean, a.w. 1996, p. 8 e.v.
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zorgs- en beschermingsmaatregelen voor asbestwerknemers). Dit was echter 
maar schijn: het was zeker niet de hoofdoorzaak van de neergang van de asbest-
industrie. De opkomst van asbestreguleringsmaatregelen was immers veeleer een 
gevolg van het verminderde belang van asbest in de industrie (er waren immers 
veiliger vervangproducten) en daarmee samenhangend, de stijgende onrust over 
de asbestgezondheidsrisico’s. De evolutie naar méér beschermingswetgeving kon 
dit tij niet meer doen keren. Beperkende maatregelen vormden immers geen ade-
quaat en voldoende antwoord meer op de maatschappelijke onrust die ontstaan 
was over de asbestgezondheidsrisico’s en steeds verder toenam. Uiteindelijk zou 
alleen nog maar een volledig asbestverbod het goede antwoord blijken te zijn.

5.2.2. DE ROL VAN DE EUROPESE WETGEVER BIJ DE 
TOTSTANDKOMING VAN EEN ASBESTVERBOD 
IN DE EUROPESE UNIE

255. In Europees verband werd er vanaf de tweede helft  van de jaren zestig en 
begin van de jaren zeventig in beleidskringen nagedacht over de vraag hoe om te 
gaan met asbestrisico’s. In juli 1962 werd er door de Europese Economische 
Gemeenschap bijvoorbeeld een Europese lijst van beroepsziekten opgesteld. Deze 
lijst werd uitgebreid in 1966 na advies van een groep onafh ankelijke deskundigen. 
De eerder reeds vermelde professor Zielhuis uit Nederland was daarbij één van de 
deskundigen. Ook professor Vuylsteek van de Universiteit Gent was een van de 
deskundigen.368 De lijst bevatte alle bekende beroepsziekten die in één of meer-
dere van de Europese landen waren erkend als beroepsziekte, waaronder de 
beroepsziekte asbestose.369

256. Op het niveau van de regulering is de Europese Gemeenschap vanaf mid-
den van de jaren zeventig opgetreden om het gebruik en de verkoop van asbestma-
terialen geleidelijk aan te gaan reglementeren en uiteindelijk te verbieden. In 1978 
werd via een Resolutie van de Raad van 29 juni 1978 het ‘Actieprogramma van de 
Europese Gemeenschappen inzake de veiligheid en de gezondheid op het werk, 
voor een aantal bijzonder toxische stoff en zoals asbest’ opgesteld, een gemeen-
schappelijke methodiek voor de beoordeling van de risico’s voor de gezondheid in 
verband met de fysische, chemische en biologische agentia op het werk, door de 

368 R.F. Ruers, a.w. 2012, p. 108-109.
369 R.F. Ruers, a.w. 2012, p. 108-109. In het rapport voor de Europese Gemeenschap hadden de 

deskundigen gewezen op het risico op het ontstaan van asbestgerelateerde mesotheliomen en 
longkankers na een blootstelling aan asbest. Voorts werd geschreven dat er nog geen expositie-
drempel kon worden vastgesteld waaraan een blootstelling aan asbest niet schadelijk zou zijn 
wat betreft  het risico op het ontstaan van longkanker en mesothelioom. Aan het slot van de 
opsomming werd nog aangegeven dat de door asbest veroorzaakte aandoeningen arbeiders 
kunnen treff en, die rechtstreeks deze werkzaamheden verrichten, maar ook personeel tewerk-
gesteld in de nabijheid van een bedrijf.
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schadelijkheidscriteria te bepalen en de referentiewaarden vast te stellen waarvan 
de blootstellingslimieten worden afgeleid. Toch zou het nog tot in 1983 duren 
vooraleer de Europese wetgever twee richtlijnen uitvaardigde, die voor het eerst 
zagen op een radicale beperking van het gebruik van asbest in de arbeidssfeer.

5.2.2.1. Van asbestbeperkende maatregelen…

257. De eerste Europese asbestrichtlijn die zag op een verregaande regulering 
van asbestgezondheidsrisico’s, was de richtlijn van 1983 (nr.  83/477/EEG).370 
Deze richtlijn heeft  betrekking op een beperking van het op de markt brengen en 
het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoff en en preparaten. Er wordt daarbij 
gewerkt met een getrapt systeem: hoe hoger de blootstelling aan asbest, hoe meer 
regels van toepassing zijn. Dit is het principe van de ‘actieniveaus’. De richtlijn 
vermelde voor het ‘actieniveau’ aan blootstelling aan asbest een vezelconcentratie 
van 0,25 vezel per cm³. De richtlijn heeft  eveneens een meetstrategie voorge-
schreven; eens per drie maanden moet er gemeten worden, maar als de resultaten 
van de vorige metingen niet hoger zijn dan de helft  van de grenswaarden, kan de 
meetfrequentie verminderd worden. De richtlijn bepaalde ook dat asbesthou-
dende producten zo veel mogelijk vervangen dienden te worden door producten 
die minder schadelijk zijn voor de gezondheid van de werknemer indien de tech-
nische mogelijkheid hiertoe bestaat. Daarnaast bepaalt deze richtlijn ook dat 
asbesthoudende producten een waarschuwingsetiket moeten bevatten, en stelt 
het maximumconcentraties (grenswaarden) vast van asbestvezels op de werk-
plaats. In de richtlijn zijn als grenswaarden voor de vezelconcentratie 1 vezel per 
cm³ voor chrysotiel en amosiet en 0,5 vezel per cm³ voor crocidoliet opgenomen, 
beide gemiddelde waarden over een werkdag van acht uur. De richtlijn omvat 
voorts een meldingssysteem, beheerd door de daartoe bevoegde instantie van de 
lidstaat, welke een beknopte omschrijving moet omvatten van de gebruikte soor-
ten en hoeveelheden asbest, van de verrichte werkzaamheden en de toegepaste 
procedures, alsmede van de gefabriceerde producten per bedrijf. Daarnaast werd 
de werkgever verplicht om een register bij te houden waarin per werknemer de 
aard en de duur van werkzaamheden en van de blootstelling aan asbest werden 
vermeld. Een tweede belangrijke Europese asbestrichtlijn was de Richtlijn van 
1987 (nr. 87/217/EEG).371 In deze richtlijn werd nu ook voorzien in een bescher-

370 Richtl. EG nr. 83/447, 19 september 1983 betreff ende de bescherming van werknemers tegen 
risico’s van blootstelling aan asbest op het werk, Pb.L. 3 december 1980. Deze richtlijn werd 
reeds herhaaldelijk gewijzigd. In het Publicatieblad van de Europese Unie van 16  december 
2009 werd een nieuwe gecodifi ceerde asbestrichtlijn gepubliceerd (Richtl. nr.  2009/148/EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreff ende de bescherming 
van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk, Pb.L. 16 december 
2009, afl . 330, p. 28-36).

371 Richtlijn van de Raad van de euroopese Gemeenschappen van 19 maart 1987, inzake voorko-
ming en vermindering van verontreiniging van het milieu door asbest, 87/217/EEG, Pb.L. 85.
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ming tegen blootstelling aan asbest buiten het arbeidsmilieu. Overeenkomstig 
deze richtlijn dienden bij het gebruik van asbest en bij het werken met asbesthou-
dende producten de nodige maatregelen te worden genomen om ervoor te zorgen 
dat emissies van asbest in het milieu en van asbestafvalstoff en, voor zover dat 
met redelijke middelen mogelijk is, aan de bron te worden verminderd en voor-
komen.

258. In België werden de bepalingen van de Europese asbestrichtlijn van 1983 
uitgevoerd via het koninklijk besluit van 28  augustus 1986.372 Dit KB bepaalt 
onder meer, in navolging van de richtlijn, dat asbesthoudende producten zo veel 
mogelijk vervangen dienen te worden door producten die minder schadelijk zijn 
voor de gezondheid van de werknemer, indien de technische mogelijkheid hiertoe 
bestaat.373 Ook voerde dit KB de plicht in om de asbestproducten van een etiket-
tering moeten worden voorzien. Ze dienden een etiket te bevatten met een witte 
letter ‘a’ tegen een zwarte achtergrond en met de vermelding: ‘Het inademen van 
asbeststof is schadelijk voor de gezondheid. Houd u aan de veiligheidsvoorschrif-
ten’. In de Verenigde Staten werden overigens al in 1964, kort na de eerst publica-
ties van Selikoff  over asbestgezondheidsrisico’s, op beperkte schaal etiketten met 
waarschuwingen ingevoerd. Dit gebeurde wel nog niet bij de zakken met asbest 
die vanaf de mijnen (in Canada en Zuid-Afrika) zouden worden getransporteerd. 
In 1969 zouden de eerste waarschuwingen ook op zakken met ruwe asbest wor-
den vermeld.374 Deze waarschuwing over de asbestgezondheidsrisico’s via etiket-
tering paste er in de tijdsgeest; de eerste belangrijke asbestuitspraak in de Ver-
enigde Staten (Borel/Fibreboard) had als voorwerp immers de gebrekkige 

372 Het actieniveau bedroeg conform dit Belgische KB voortaan één vierde van de grenswaarde 
(0,25 vezels per cm³ of een gecumuleerde dosis van 15 vezeldagen per cm³ gedurende drie 
maanden). Wanneer dit actieniveau niet overschreden werd, dienden een aantal algemene 
maatregelen genomen te worden, waaronder het zo laag mogelijk houden van de blootstelling 
en het beperken van de gebruikte hoeveelheid asbest. Wanneer de actieniveaus wél overschre-
den werden, moest er aangift e gedaan worden bij de administratie van de Dienst arbeidshygi-
ene en -geneeskunde. Ook moesten er systematisch metingen verricht worden en werd er een 
register bijgehouden van de werknemers die blootgesteld werden aan asbest. Bij elke blootstel-
ling aan asbest of aan asbesthoudende materialen diende het gevaar van de blootstelling voor 
de gezondheid ingeschat te worden. De reglementering van 1986 richtte zich op elke blootstel-
ling in het arbeidsmilieu, ongeacht de oorsprong. Vanaf deze periode moesten er dan ook 
individueel per arbeider monsters genomen worden, binnen de ademzone van de werknemer. 
Voor alle asbestsoorten met uitzondering van crocidoliet gold een grenswaarde van 1,0 vezels 
per cm³ over een referentieperiode van 8 uur. Voor crocidoliet gold een grenswaarde van 0,15 
vezels per cm³ over een referentieperiode van 8 uur. Werd de grenswaarde overschreden, dan 
moesten onmiddellijk maatregelen genomen worden om de blootstelling te verminderen. De 
grenswaarde voor crocidoliet was lager dan de europeserichtlijn van 0,5 vezels per cm³. Dit had 
ondermeer te maken met het feit dat de norm in 1978 in België al bepaald was op 0,2 vezels per 
cm³.

373 Er werd echter niet verduidelijkt wat begrepen dient te worden onder ‘technische mogelijk-
heid’, met name of het enkel ging om alternatieven die dezelfde technische kwaliteit boden of 
de alternatieven ook vanuit economisch oogpunt gelijkwaardig moesten zijn.

374 B. Castleman, a.w. 1996, p. 387 e.v.
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waarschuwing over de asbestgevaren door de producenten gehad.375 In de jaren 
zeventig werd etikettering in de Verenigde Staten in de nasleep van de asbestpro-
ductaansprakelijkheidsrechtspraak vervolgens algemeen verplicht gesteld.376 Bui-
ten de Verenigde Staten bestond er in die periode echter nog veel verzet tegen het 
aanbrengen van waarschuwingsetiketten op zakken asbest en op asbestcement-
producten, onder meer onder invloed van (nationale afdelingen) van de internati-
onale asbestlobbyclubs zoals de AIA (Asbestos International Association), omdat 
men vreesde voor de economische gevolgen van de stijgende onrust over asbest-
gezondheidsrisico’s.377

259. In België was het voor de Belgische vakvereniging ABVV in het overleg in 
de Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen 
onaanvaardbaar gebleken om opnieuw een hogere limietwaarde te aanvaarden, 
zoals opgenomen in de Europese richtlijnen, zo bleek uit de notulen van Hoge 
Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen. De werkge-
versorganisatie VBO daarentegen vroeg om voor crocidoliet wel opnieuw de 
grenswaarde van 0,5 vezels per cm³ aan te nemen, aangezien de van kracht zijnde 
(strengere) wetgeving volgens hen een handicap voor de industrie betekende in 
vergelijking met de andere landen van de Europese Gemeenschap.378 Uiteindelijk 
koos de wetgever toch voor de strengere grenswaarde van 0,15 vezels per cm³.

Het KB van 1986 preciseerde voortaan welke maatregelen moesten worden 
getroff en op werven waar asbest wordt verwijderd. Het verwijderen van ongebon-
den asbesthoudende toepassingen moest gebeuren door een erkend verwijderaar. 
Ook het verwijderen van hechtgebonden toepassingen moest volgens strikte 
regels gebeuren, met name volgens het principe van isolatie van de werkzone (in 
onderdruk), collectieve veiligheidsmaatregelen zoals afzuiging en bevochtiging, 
gepaste ademhalingsapparatuur, individuele beschermingsmiddelen voor de 
betrokken werknemers en een reeks andere strikt te respecteren procedures en 
beschermingsmaatregelen. De ruimte mocht pas vrijgegeven worden wanneer op 
basis van metingen duidelijk was dat de concentratie van asbestvezels gemeten 
met de membraanfi ltermethode met optische microscoop niet hoger lag dan 0,01 
vezels per cm³.379 Het KB van 29 december 1988 inzake voorkoming en vermin-

375 Clarence Borel / Fibreboard Paper Products Corporation voor de United States Court of Appeals 
for the Fift h Circuit, 10 september 1973, 493 F.2d 1076, 4 Envtl. L. Rep. 20.

376 B. Castleman, a.w. 1996, p. 387 e.v.
377 B. Castleman, a.w. 1996, p. 387 e.v.
378 Advies van de Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, 

SHE-P 355-1432, Advies nr.  344 van 17  juli 1986, archieven Hoge Raad voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, p. 8.

379 L. Ponnet, “Asbest: stof tot nadenken. Juridische bedenkingen bij de asbestreglementering”, 
Arb.bl. 1996, p. 15-17. Er kwamen via dit KB ook nog verplichte procedures en bijzondere bepa-
lingen voor medische keuring van werknemers die met asbest in aanmerking komen (neerge-
legd in het ARAB via art. 135ter). Het KB bepaalde ook dat op werven gebruiksklare zakken 
asbestcement geleverd dienden te worden, zonder dat overgegaan mocht worden tot bewerkin-
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dering van verontreiniging van de lucht door asbest vulde de bestaande Belgische 
reglementering verder aan.380 Zo werd het verboden om producten te gebruiken 
die asbest bevatten bij het vervaardigen van onder meer speelgoed, rookartikelen 
zoals tabakspijpen, sigaretten- en sigarenmondstukken, verf en vernis, katalyti-
sche zeven en isolatievoorzieningen bestemd voor bepaalde verwarmingstoestel-
len.381

Het KB van 22 juli 1991 legde de werkgever de verplichting op om over te gaan 
tot de opmaak van een ‘asbestinventaris’.382 Elke werkgever in België moest voort-
aan een uitgebreide inventaris opmaken van alle asbest en asbesthoudende mate-
rialen aanwezig in de gebouwen, en van alle asbesthoudende installaties, machi-
nes en andere uitrustingen die zich in de werkplaats bevinden. Ook moest er een 
lijst worden opgemaakt van alle werkzaamheden die aanleiding zouden kunnen 
geven tot een blootstelling aan asbest. Wanneer uit de opgemaakte inventaris zou 
blijken dat de werknemers blootgesteld konden worden aan asbest in de werk-
sfeer, moest de werkgever een plan ter beheersing van het asbestrisico uitwerken, 
met als doel om de asbestblootstelling zo laag mogelijk te houden. Dit betekende 
dat door de werkgever een volledige beschrijving moest worden opgesteld van al 
het asbest en het asbesthoudend materiaal dat in de onderneming aanwezig was, 
zowel in de gebouwen zelf, als in machines, installaties, beschermingsmiddelen 
enzovoort. Doel van deze maatregel was dat werknemers vóór de aanvang van de 
werken geïnformeerd zouden worden over de mogelijke asbestgezondheidsrisi-
co’s. De werkgever werd ook verplicht om de asbestinventaris te overhandigen 
aan externe fi rma’s die werkzaamheden in het bedrijf uitvoeren.383

Daarnaast legde het KB van 1991 ook aan de werkgever de verplichting op om 
een beheersprogramma op te stellen, met daarin vervatte protocollen om om te 

gen die stof konden veroorzaken. Bovendien werd het verplicht om handwerktuigen te gebrui-
ken of mechanische werktuigen met een lage snelheid die geen grof stof konden verwekken.

380 L. Ponnet, a.w. 1996, p. 15-17.
381 KB 22 juli 1991 tot wijziging en aanvulling, wat de bescherming tegen asbest betreft , van het 

Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming, BS 25 juli 1991.
382 KB inzake voorkoming en vermindering van de lucht door asbest, en, wat Vlaanderen betreft , 

BS 12  januari 1989, en, wat Vlaanderen betreft , het Besluit van de Vlaamse regering van 
14 december 1988 houdende vaststelling van maatregelen ter voorkoming en bestrijding van 
verontreiniging van de lucht door asbest, BS 13 mei 1989.

383 In België zullen werkgevers, onder wie aannemers die werken uitvoeren van welke aard ook, in 
geval van aanwezigheid van asbest op de werkplaats altijd een asbestinventaris moeten opstel-
len. Deze verplichting tot de opmaak van een asbestinventaris is thans opgenomen onder afde-
ling II van het federale KB van 16 maart 2006 betreff ende de bescherming van de werknemers 
tegen de risico’s van blootstelling aan asbest. In de asbestinventaris moet een overzicht zijn 
opgenomen van de asbesthoudende toepassingen, hun locatie en hun toestand. Op basis daar-
van wordt eerst beoordeeld of verwijdering noodzakelijk is en of de verwijdering kan worden 
uitgevoerd door een gespecialiseerde aannemer of door een erkende asbestverwijderaar die 
werkt onder zeer strikte voorwaarden zoals een volgelaatsmasker, een volledig afgesloten 
ruimte in onderdruk enzovoort. Een dergelijke asbestinventaris is dus beschikbaar in alle 
gebouwen waarin werknemers worden tewerkgesteld. Voor andere publieke gebouwen of voor 
privéwoningen bestaat dergelijke verplichting niet.
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gaan met asbest.384 Het KB van 1991 verscherpte ook nog de grenswaarden voor 
chrysotiel tot 0,5 vezels per cm³, de grenswaarde voor amfi bolen bleef vastgelegd 
op 0,15 vezels per cm³. Parallel aan deze grenswaarden werden ook de actieni-
veaus385 (limieten van blootstelling) strenger: ze zouden vastgesteld worden op 
ongeveer één derde van de nieuwe grenswaarden.386 Onder de drempelwaarden 
voor professionele blootstelling van 0,15 vezels per cm³ voor chrysotiel en 0,05 
vezels per cm³ voor amfi bolen dienden nog geen specifi eke maatregelen getroff en 
worden voor personeelsleden die werkten met asbest. Voor niet-professioneel 
blootgestelde personen bleef de norm lager. Lokalen mochten slechts worden vrij-
geven indien de concentratie aan asbestvezels lager lag dan 0,01 vezels per cm³. Er 
werd ook bepaald dat de asbestinventaris opgenomen diende te worden in de 
jaarverslagen van de betrokken bedrijven.387

De Belgische werkgeversvereniging VBO was zich begin jaren negentig goed 
bewust van de onomkeerbaarheid van de (progressieve) verlaging van de grenswaar-
den, maar probeerde toch nog een voet tussen de deur te houden wat de evolutie 
naar een totaal asbestverbod betrof: “Het VBO verzet zich niet tegen een periodieke 
aanpassing van de grenswaarden in functie van de vooruitgang in de hinderbestrij-
ding maar vindt dat de waarde 0,5 behouden moet blijven in de huidige toestand.”388

260. Via het KB van 2 december 1993 betreff ende de bescherming van de werk-
nemers tegen risico’s van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk zou in 
België vervolgens de Europese Richtlijn van 28 juni 1990 betreff ende de bescher-
ming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan carcinogene 
 agentia op het werk, omgezet worden.389 Dit KB is van toepassing op alle werk-

384 Rekening houdend met situationele parameters kon aldus voor fi xering, inkapseling of verwij-
dering van asbestvezels gekozen worden. De bedoeling van dergelijk beheersprogramma was 
om het in het bedrijf aanwezige asbest doorheen de jaren te laten verwijderen. Het beheerspro-
gramma zou jaarlijks moeten bijgesteld worden op basis van een visuele inspectie van de toe-
stand in het bedrijf.

385 Voortbouwend op het KB van 1986 betekende het bereiken van een actieniveau dat preventie-
maatregelen zouden moeten getroff en worden opdat de grenswaarde niet zou worden bereikt. 
Wanneer een actielimiet werd bereikt, dan dienden de volgende maatregelen genomen te wor-
den: systematische metingen én informeren van de werknemers over de meetresultaten; melding 
aan de Administratie van de Arbeidshygiëne en Arbeidsgeneeskunde; bewaking van de toegang 
tot de betreff ende arbeidsplaats én signalisatie van het asbestgevaar; extra werk-en bescher-
mingskledij; registratie van de blootstelling (lijst van alle personen die aan het risico worden 
blootgesteld) en opstellen van het individueel medisch dossier door de arbeidsgeneesheer.

386 KB van 2 december 1993 betreff ende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van 
blootstelling aan carcinogene agentia op het werk, BS 29 december 1993.

387 L. Ponnet, a.w. 1996, p. 15-17.
388 Advies van de Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, 

SHE-P 355-1432, Advies nr.344 van 17 juli 1986, p. 3-4, archieven Hoge Raad voor veiligheid, 
gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen.

389 Zesde bijzondere Richtlijn 90/394/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 
28 juni 1990 betreff ende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van blootstelling 
aan carcinogene agentia op het werk.
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zaamheden waarbij werknemers op het werk blootgesteld worden aan kankerver-
wekkende agentia, waaronder asbest. De werkgever is krachtens dit KB verplicht 
om voor alle werkzaamheden waarbij een risico bestaat van blootstelling aan 
kankerverwekkende stoff en, minstens één keer per jaar de aard, de mate en de 
duur van blootstelling van de werknemers te bepalen om de gezondheidsrisico’s 
en mogelijke preventiemaatregelen te kunnen beoordelen. Indien blijkt dat er een 
risico bestaat, moet de blootstelling vermeden worden door vervanging of door 
het beperken tot een zo laag mogelijk niveau als technisch uitvoerbaar is. Indien 
er kankerverwekkende agentia aanwezig zijn in de werkomgeving, moet de werk-
gever in elk geval de volgende (belangrijkste) maatregelen treff en: het beperken 
van de hoeveelheid van de kankerverwekkende agens op het werk, het beperken 
van de duur van de blootstelling en van het aantal werknemers dat wordt blootge-
steld; het voorzien van de nodige preventiemaatregelen en van beschermingsmid-
delen (collectieve en persoonlijke) tegen de blootstelling en het treff en van de 
nodige hygiënische maatregelen (zoals het reinigen van vloeren); voorlichting en 
opleiding voor werknemers en hun vertegenwoordigers; het afb akenen van de 
werkzones en risicozones waarbinnen specifi eke veiligheidsmaatregelen getroff en 
worden en het treff en van maatregelen voor noodgevallen die tot abnormaal hoge 
blootstelling kunnen leiden, naast een aangepast medisch onderzoek voor de 
werknemers.

De arbeidsreglementering met betrekking tot de bescherming van personen 
die beroepshalve met asbeststoff en in aanraking kunnen komen werd in België 
tot slot nog gecoördineerd en verfi jnd in het KB van 16 maart 2006 betreff ende de 
bescherming van werknemers tegen de risico’s van een blootstelling aan asbest.390

De beschermingsmaatregelen neergelegd in de beschermingsregelgeving voor 
werknemers gelden uiteraard enkel voor werknemers in de arbeidssfeer, en niet 
voor zelfstandigen. Evenmin gelden ze voor personen die niet beroepshalve met 
asbeststoff en in aanmerking komen (zoals familieleden van werknemers, omwo-
nenden van asbestverwerkende bedrijven, consumenten, zelfstandigen enzo-
voort), hoewel deze natuurlijk indirect ook wel beschermd worden door de meer 
verregaande asbestbeperkingsmaatregelen op de arbeidsvloer.391

261. In Nederland was in 1982 via een Warenwetbesluit de verplichting inge-
voerd dat er een waarschuwingsetiket moest voorkomen op artikelen vervaardigd 

390 KB 16 maart 2006, BS 23 maart 2006. Dit KB herhaalt in zijn art. 39 bv. de regel dat bij alle 
werkzaamheden waarbij werknemers tijdens hun werk kunnen worden blootgesteld aan 
asbest, de blootstelling op de arbeidsplaats tot een minimum beperkt moet worden, en in ieder 
geval onder de grenswaarden gehouden moet worden. Het KB herhaalt ook nog (art. 37) dat 
werknemers die tijdens hun werk kunnen worden blootgesteld aan stof afk omstig van asbest-
houdende materialen, gepaste voorlichting moeten krijgen over onder meer voorzorgsmaatre-
gelen om de blootstelling aan asbest zo laag mogelijk te houden en over persoonlijk bescher-
mingsmiddelen.

391 L. Ponnet, a.w. 1996, p. 15-17.
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uit asbestcement.392 Onder het regime van de Warenwet was in 1983 ook al een 
zogenaamd ‘Asbestbesluit’ uitgevaardigd onder de vorm van een AMvB.393 Dit 
asbestbesluit bepaalde dat “asbestbevattende artikelen slechts asbestvezels mogen 
bevatten die ieder voor zich hechtgebonden zijn”. Niet-hechtgebonden asbestvezels 
mochten in Nederland dus sinds 1983 niet meer voorkomen in artikelen die onder 
de Warenwet vielen. Die hechtgebondenheid moest via een specifi eke methode 
worden bepaald. De mate van hechtgebondenheid onder het besluit werd bepaald 
door middel van een test, waaruit een kwaliteitsfactor naar voren kwam. Was 
deze kwaliteitsfactor 0,35 of hoger, zoals bij asbestcement, dan was er sprake van 
voldoende hechtgebondenheid, zodat de praktische betekenis van dit AMvB voor 
de consument niet bijzonder groot was. (Wel zou vinyl vloerbedekking, een in 
Nederland veel aangewend procedé, via dit AMvB van de markt verdwijnen).394 
Het gegeven dat asbestcement als een voldoende hechtgebonden product kon 
worden aangemerkt, zou overigens het gevolg geweest zijn van de druk die het 
asbestbedrijf Eternit zou hebben uitgeoefend op het ministerie van Economische 
Zaken.395

De Nederlandse besluiten liepen enigszins vooruit op de implementatie van de 
Europese regelgeving. Ter implementatie van de Europese Asbestrichtlijn van 
1983396 werd in 1988 het ‘Asbestbesluit Arbeidsomstandigheden’ uitgevaar-
digd.397 Dit besluit verving het oude Asbestbesluit van 1977. Het verbod op cro-
cidoliet en het verspuiten van asbest bleven gehandhaafd, terwijl voor chrysotiel 
en amosiet nieuwe normen gingen gelden, die een halvering betekenden van de 
tot dan toe bestaande niveaus: van 2 vezels per cm³ naar 1 vezel per cm³. Volgens 
de bepalingen van het Asbestbesluit moesten personen die met asbest werkten, nu 
ook een medische keuring ondergaan. Ook werd een arbeidshygiënisch actieni-
veau bepaald. Zoals in België en Frankrijk het geval was, werd ook een meldings-
systeem uitgewerkt, waarin de gebruikte asbestsoorten en hoeveelheden vezels, 
de werkzaamheden, de procedures en de gefabriceerde producten door het bedrijf 
moesten worden bijgehouden. Daarnaast moest er per werknemer een register 
worden bijgehouden waarin de aard en de duur van de werkzaamheden en de 
blootstelling aan asbest door de werkgever moesten worden opgenomen.398

Het Asbestbesluit van 1993 zou in Nederland het einde betekenen van de pro-
ductie en toepassing op grote schaal van asbesthoudende materialen. Het werd 

392 B. Castleman, a.w. 1996, p. 387 e.v.
393 Besluit 18 juli 1983, Stb. 1983, nr. 418.
394 R.F. Ruers a.w. 2012, p. 314.
395 R.F. Ruers, a.w. 2012, p. 315.
396 Richtlijn van de Raad 19 september 1983 betreff ende de bescherming van werknemers tegen de 

risico’s van blootstelling aan asbest op het werk, 83/477/EG, Pb.L. 263 van 24 september 1983.
397 Besluit 22 november 1988 tot vaststelling van nieuwe regels ter bescherming van werknemers 

tegen de risico’s van blootstelling aan asbest, Stb. 1988, nr. 560.
398 Een algeheel verbod op de bewerking en verwerking van asbest in alle arbeidssituaties ontbrak 

nog in 1988. Ook was er in Nederland in deze periode nog geen regeling uitgevaardigd voor het 
slopen van gebouwen waarbij asbest vrij kon komen.
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daardoor immers verboden om asbest of asbesthoudende producten te bewerken, 
te verwerken, dan wel ze in voorraad te houden. Wel werden er nog een paar uit-
zonderingen voorzien. Frictiemateriaal, waarvan het gebruik in 1991 in een spe-
cifi ek besluit al grotendeels aan banden was gelegd, mocht alleen nog worden 
gebruikt in een beperkt aantal specifi eke voertuigen. Ook onderhoudswerkzaam-
heden aan bestaand asbesthoudend materiaal en de sloop van asbesthoudende 
werken, werden van de regeling uitgezonderd.399 Als gevolg van het besluit moch-
ten ook geen wegen meer worden verhard of sloten worden gedempt met asbest-
houdend materiaal.400 De problematiek van de asbestafvalstoff en en het milieu 
kwamen eind van de jaren zeventig in Nederland voor het eerst op de agenda te 
staan.401 Als gevolg daarvan werd in Nederland in 1979 de Wet Chemische Afval-
stoff en (WCA) ingevoerd.402 Op basis van deze wet werd het verboden om chemi-
sche afvalstoff en, waaronder asbest, al dan niet verpakt, op of in de bodem te 
brengen.403 Dit afval mocht enkel nog worden afgegeven aan speciale vergun-
ninghouders, waarbij een meldingsplicht bestond.

262. In Frankrijk heeft  het Decreet nr. 87-232 van 27 maart 1987 nieuwe nor-
men vastgelegd voor alle vormen van asbest, ter uitvoering van de Europese 
Asbestrichtlijn van 1983.404 Het Decreet nr. 88-466 van 28 april 1988, ter uitvoe-
ring van de richtlijnen 83/478 van 19 september 1983 en 85/610 van 20 december 
1985, legde de verplichting op tot etikettering van de asbestproducten in Frank-
rijk. Dit decreet voerde zoals het geval was in België en Nederland voor alle 
asbestsoorten met uitzondering van crocidoliet een grenswaarde in van 1,0 vezels 
per cm³ over een referentieperiode van 8 uur en het systeem van de actieniveaus. 
Voor crocidoliet gold een grenswaarde van 0,5 vezels per cm³ over een referentie-
periode van 8 uur. Zoals in België en Nederland het geval was werd een mel-
dingssysteem uitgewerkt, en moest er per werknemer een register worden bijge-
houden, waarin de aard en de duur van de werkzaamheden en de blootstelling 
aan asbest door de werkgever moest worden opgenomen. Via het Decreet 
nr. 94-645 van 26 juli 1994, werd begin van de jaren negentig in de verdere beper-
king van de toegelaten asbesttoepassingen in Frankrijk voorzien, dit in uitvoe-
ring van de Europese Richtlijn 91/659 van 3 december 1991. De productie, ver-
handeling en het in verkeer brengen van alle amfi booltoepassingen zou voortaan 
volledig verboden worden. Wel werd in deze periode nog niet voorzien in een 

399 Stb. 1993, nr. 290.
400 Stb. 1993, nr. 290.
401 X, Asbest in kaart. Historisch onderzoek Asbestgebruik en Methode Asbest-kansenkaart (2006), 

p. 22, zie www.agentschapnl.nl/onderwerp/asbest-kaart.
402 Wet 13 juni 1979, Stb. 1979, nr. 443.
403 X, Asbest in kaart. Historisch onderzoek Asbestgebruik en Methode Asbest-kansenkaart, (2006), 

p. 22, zie www.agentschapnl.nl/onderwerp/asbest-kaart.
404 Richtlijn van de Raad van 19 september 1983, betreff ende de bescherming van werknemers 

tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk, 83/477/EG PbEG L 263 van 24 sep-
tember 1983.
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algeheel verbod op de import, productie, verhandeling en export van asbesttoe-
passingen.405

5.2.2.2. … tot een volledig asbestverbod

263. In West-Europa zijn de Noord-Europese landen het eerst gestart met het 
uitvaardigen van een algeheel verbod op het gebruik op alle soorten asbest, wel 
telkens met uitzonderingen voor producten waarvoor geen evenwaardige ver-
vangmaterialen bestonden, en met de nodige overgangsperiodes voor de meest 
frequente asbesttoepassingen. Zo werd bijvoorbeeld in IJsland in 1983 al de ver-
werking, het gebruik en hergebruik van alle asbestvezels (inclusief chrysotiel) 
verboden, zij het met beperkte uitzonderingen. Noorwegen zou in 1984 een 
asbestverbod opleggen (met beperkte uitzonderingen) voor alle asbestsoorten. In 
Zweden was dat het geval in 1986. Ook in Denemarken werd de import, de pro-
ductie en het gebruik van alle asbestsoorten verboden met ingang van 1 januari 
1986, met beperkte uitzonderingen en overgangsmaatregelen (de productie van 
asbestcementplaten werd bijvoorbeeld toegelaten tot 31  december 1986; het 
gebruik van asbestcementplaten werd toegelaten tot 30  juni 1987, van andere 
asbestcementproducten werd de productie toegelaten tot 31 december 1987 en het 
gebruik tot 30 juni 1986).406

De stuwende kracht van enkele belangrijke vakverenigingen in de bouwsector 
was een van de factoren die een rol speelden bij de uitvaardiging van een algeheel 
asbestverbod in deze landen. Een eerste poging om een EU-breed asbestverbod 
ingang te laten krijgen, stootte in de jaren tachtig wel nog op krachtig verzet van 
de Europese asbestlobby (waaronder het Franse Comité Permanent Amiante en de 
Belgisch-Nederlandse Commissie Voorlichting asbest).

264. In meer en meer Europese landen zouden begin jaren negentig echter wel 
asbestverboden uitgevaardigd worden door ‘empatische’ wetgevers die aanvoel-
den dat een algeheel asbestverbod nog maar het enige passende antwoord was op 
de stijgende onrust over de asbestgezondheidsrisico’s en op de kerende tijdsgeest 
in dit verband (zie hierna ook hoofdstuk dertien over de stellingenoorlog tussen 
voor- en tegenstanders van asbest). Zwitsersland vaardigde bijvoorbeeld een ver-
bod uit op crocidoliet, amosiet en chrysotiel (met enkele uitzonderingen) in 1989. 
In 1990 werd een verbod op chrysotiel opgelegd in Oostenrijk met enkele uitzon-
deringen. Sinds 1 juli 1993 geldt in Nederland op grond van het Arbeidsomstan-
dighedenbesluit een verbod op de productie, de toepassing en het hergebruik van 
asbest en van asbesthoudende producten. Het Nederlandse asbestverbod van 

405 H. Revol, L’amiante dans l’environnement de l’homme: ses conséquences et son avenir, Offi  ce 
parlementaire d’évaluation des choix scientifi ques et technologiques – Rapport d’information 
nr. 41, 1997-1998, zie www.senat.fr/rap/o97-041/o97-041_toc.html.

406 Bron: International Ban Asbestos Secretariat (IBAS), http://ibasecretariat.org/alpha_ban_list.
php.
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1 juli 1993, dat via een wijziging van het Asbestbesluit in de Arbeidsomstandig-
hedenwet werd afgekondigd, vormt een weerspiegeling van de maatschappelijke 
consensus over de niet langer geaccepteerde gezondheidsrisico’s verbonden aan 
asbest.407 Met de inwerkingtreding van het Nederlandse Productenbesluit 
Asbest408, op 8 maart 2005, zijn alle uitzonderingen op het verbod op asbesttoe-
passingen in Nederland komen te vervallen. Ook de toepassing van asbest in fric-
tiematerialen werd daardoor geheel verboden. Alleen het loutere (verdere) gebruik 
van asbesthoudende materialen, bijvoorbeeld onder de vorm van golfplaten en 
gevelplaten die voor januari 2005 zijn toegepast, blijft  toegestaan. In Finland werd 
de import van asbest en asbestproducten in 1992 verboden vanaf 1 januari 1993. 
Vanaf 1 januari 1994 geldt er een verbod op de verkoop en het gebruik van asbest-
producten met enkele uitzonderingen voor asbestfrictiematerialen en voor pro-
ducten die chrysotielasbest bevatten. In Italië werd in 1992 een verbod op chryso-
tieltoepassingen van kracht (met enkele uitzonderingen tot 1994). In Duitsland 
werd een vrijwel algeheel verbod op chrysotiel van toepassing in 1993. In Frank-
rijk en België zou pas enkele jaren later een vrijwel algeheel verbod op chrysotiel 
van kracht worden. In Frankrijk heeft  de wetgever in 1997 een asbestverbod uit-
gevaardigd, wel met uitzonderingen.409 In België heeft  de wetgever in 1998 een 
totaal verbod op het gebruik en op de markt brengen van asbesthoudende pro-
ducten uitgevaardigd, eveneens met enkele uitzonderingen.410 Het Belgische 
koninklijk besluit van 1998 legde een verbod op voor een lange lijst van toepas-
singen. Over het ontwerp Koninklijk Besluit was in april 1996 op vraag van de 
minister van Tewerkstelling en Arbeid (dus wat betreft  de arbeidssfeer) een advies 
uitgebracht door de Hoge Raad voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing van 
de Werkplaatsen. De vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties gaven 
een gunstig advies, de werkgeversvertegenwoordigers eveneens, zij het meer 
geconditioneerd:

“Het mag niet de bedoeling zijn het gebruik te verbieden van alle reeds in gebruik zijnde 
producten die chrysotiel bevatten (bijvoorbeeld reeds in de grond aangebrachte 
buizen)”.411

407 Besluit 19 februari 1993 tot wijziging van het Asbestbesluit Arbeidsomstandigheden, Stb. 1993, 
nr. 135.

408 Het Productenbesluit asbest (Stb. 2005, nr. 6) is in werking getreden op 8 maart 2005 (Stb. 
2005, nr.  98), tegelijk met de Productenregeling asbest (Stcrt. 25  februari 2005, nr.  40). Op 
28 juli 2006 is het besluit gewijzigd (Stb. 2006, nr. 348). De regeling en het besluit zijn laatst 
gewijzigd bij Staatsblad 2008, nr. 160 in werking getreden op 29 april 2008. Het Productenbesluit 
asbest vervangt het Warenwetbesluit asbest en het Besluit asbestvrije frictiematerialen en 
bevat wijzigingen van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

409 Decreet 96-1133 van 24 december 1996, JO 26 december 1996.
410 KB 3 februari 1998 respectievelijk KB 23 oktober 2001 op het hergebruik van asbesthoudende 

producten.
411 KB tot beperking van het op de markt brengen, de vervaardiging en het gebruik van bepaalde 

gevaarlijke stoff en en preparaten (asbest), 3 februari 1998, BS 21 februari 1998.
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Het op de markt brengen, de vervaardiging en het nieuwe gebruik of hergebruik 
van vijf vezels (crocidoliet, amosiet, anthofyllietasbest, actinolietasbest en tremo-
lietasbest) en van producten waaraan deze vezels opzettelijk zijn toegevoegd, 
werd daardoor ook in België verboden via het KB van 1998. Dit KB voerde dus 
een algemeen verbod in voor alle asbestsoorten, behalve voor chrysotiel, waar-
voor een aantal uitzonderingen bleven bestaan. Ook een groot aantal producten 
die chrysotiel bevatten, werden verboden. Voor sommige producten werden wel 
opnieuw overgangstermijnen voorzien: voor asbestcement tot 1  oktober 1998, 
voor wrijvingsmateriaal voor zwaar rollend materieel tot 1  januari 1999, voor 
wrijvingsmateriaal voor luchtvaartuigen, dichtingen en bekledingen en voor 
thermische isolatie tot 1 januari 2002. Dit betekende overigens niet dat tegen dan 
alle toepassingen verwijderd moesten zijn. Daken, buizen of gespoten asbest moe-
ten niet onmiddellijk verwijderd worden. De bestaande toepassingen dienden 
door de werkgever aan de hand van een inventaris en een beheersprogramma 
geleidelijk aan gecontroleerd en verwijderd te worden. Eventuele maatregelen die-
nen genomen te worden op basis van een gemotiveerde afweging van de risico’s. 
De verbodsbepalingen golden voorts niet voor toepassingen in het kader van 
onderzoeks-, ontwikkelings- of analysedoeleinden. Het Belgische KB van 
23 oktober 2001 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik 
van bepaalde gevaarlijke stoff en en preparaten (asbest)412 vormde een tweede stap 
op de weg naar een algemeen asbestverbod in België. Door dit KB werd het KB 
van 3 februari 1998 opgeheven. Het KB van 23 oktober 2001 bevestigt het verbod 
van het op de markt brengen en verbiedt het gebruik maken van volgende vezels 
en van producten waaraan deze opzettelijk zijn toegevoegd vanaf 1 januari 2002: 
crocidoliet, amosiet, anthofyllietasbest, actinolietasbest, tremolietasbest, chryso-
tiel. Voor chrysotiel was er nog één uitzondering voorzien tot 1 januari 2005: voor 
dichtingen en bekledingen die gebruikt worden in industriële processen en instal-
laties bestemd voor vloeistofcirculatie, ter voorkoming van risico’s verbonden aan 
hoge temperaturen en drukken. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland deden er nog 
langer over om een volledig asbestverbod uit te vaardigen (resp. in 1999 en 2000). 
Spanje en Luxemburg kenden pas een vrijwel totaal verbod op chrysotiel vanaf 
2002.

265. Ook de Europese wetgever zou uiteindelijk een algemeen asbestverbod 
opleggen in alle lidstaten per 1 januari 2005. De Europese Unie was eind van de 
jaren negentig kennelijk gedreven door de wens om een level playing fi eld te creë-
ren tussen alle lidstaten en voelde zich derhalve genoodzaakt om de ontwikkelin-
gen in verschillende Europese lidstaten bij te benen en te harmoniseren.413 Daar-
toe werd via Richtlijn 1999/77/EC een globaal verbod op het gebruik van chrysotiel 

412 KB 23 oktober 2001, BS 30 november 2001.
413 Cf. de considerans bij de verschillende asbestrichtlijnen.
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afgekondigd in de hele Europese Unie.414 Deze richtlijn kwam tot stand op basis 
van een wetenschappelijke beoordeling door het Europese Scientifi c Committee 
on Toxicity, Ecotoxicity and Environment (CSTEE).415 Volgens het Scientifi c Com-
mittee on Toxicity, Ecotoxicity and Environment zijn er geen veilige grenswaarden 
bepaalbaar, waaronder een blootstelling aan asbest niet schadelijk zou zijn, waar-
door de enige eff ectieve manier om het risico op gevaarlijke blootstelling te 
beheersen, erin ligt, om elke asbestsoort, ook chrysotielasbest, volledig te verbie-
den: “no threshold level of exposure has yet been identifi ed below which chrysotile 
asbestos does not pose carcinogenic risks”. De facto impliceerde het Europese 
asbestverbod vooral een nieuw verbod op chrysotiel in Griekenland en Portugal, 
aangezien chrysotielasbest na 2002 nog uitsluitend in deze landen geproduceerd 
werd in Europeesverband.

266. Over de grenswaarden zelf van asbest die toelaatbaar zijn, bestaat thans 
overigens nog wel wat discussie.416 Het Franse Agentschap ‘Aff set’ heeft  in 2009 
vastgesteld dat de door de EU-wetgeving geconstateerde drempelwaarde voor 
blootstelling aan asbest tien keer zo laag zou moeten zijn.417 De huidige drempel-
waarde leidt, nog volgens dit onderzoek, tot een extra risico op kanker van 3,3 
gevallen per 1.000 blootgestelde werknemers.418 In Nederland ontstond discussie 
naar aanleiding van een briefadvies van 2006 over asbest, waarin de Nederlandse 
Gezondheidsraad geconstateerd heeft  dat er nieuwe kennis beschikbaar is geko-
men die aanleiding zou kunnen geven tot een herziening van de normen voor 
blootstelling aan asbest in de lucht op de arbeidsplaats.419 De minister van Sociale 

414 Bron: IBAS, http://ibasecretariat.org/alpha_ban_list.php.
415 Scientifi c Committee on Toxicity, Ecotoxicity and Environment (CSTEE). Opinion on “Risk to 

human health from chrysotile,asbestos and organic substitutes”, 35e CSTEE plenary meeting, 
Brussel, 17 december 2002.

416 De grenswaarden voor arbeidsgerelateerde blootstelling in de onderzochte landen is niet geba-
seerd op een berekening van concentraties die overeenkomen met een bepaald risiconiveau, 
maar vormt een bijstelling (een factor 10 lager) van de EU-norm die momenteel geldt voor 
chrysotiel; een norm die mee is gebaseerd op de bepalingsondergrens van metingen met fase-
contrastmicroscopie. Deze huidige gensnorm van de EU van 0,1 vezels per per cm³ is wettelijk 
vastgelegd in Richtlijn 2003/18/EG van het Europese Parlement en de Raad. In het voorstel 
voor deze richtlijn (EU 2001/0165) worden twee redenen gegeven voor de keuze van deze 
waarde. Ten eerste wordt ervan uitgegaan dat het vooral om een blootstelling aan chrysotiel 
gaat, aangezien amfi bolen al langere tijd van de markt worden geweerd. Ten tweede is het 
moeilijk om met de voorgestelde meetmethode, zoals vastgelegd door de WHO, concentraties 
te meten die lager zijn dan 0,1 vezels per per cm³.

417 Aff set “Prise en compte du critère dimensionnel pour la caractérisation des risques sanitaires 
liés à l’inhalation d’amiante”, Rapport Afsset (2009), zie www.afsset.fr/upload/bibliothe-
que/610249413116850952828587468942/fi bres_courtes_amiante_avis_Afsset_2009.pdf.

418 Aff set “Prise en compte du critère dimensionnel pour la caractérisation des risques sanitaires 
liés à l’inhalation d’amiante”, Rapport Afsset (2009), zie www.afsset.fr/upload/bibliothe-
que/610249413116850952828587468942/fi bres_courtes_amiante_avis_Afsset_2009.pdf.

419 Asbest: risico’s van milieu- en beroepsmatige blootstelling, Advies Gezondheidsraad (2010), 
www.gezondheidsraad.nl/nl/adviezen/asbest-risico-s-van-milieu-en-beroepsmatige-bloot-
stelling.



Hoofdstuk 5. De totstandkoming van asbestregulering in nationaal verband

Intersentia 153

Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft  in 2011 beslist om de wettelijke grens-
waarde voor blootstelling aan asbest in de arbeidssfeer te verlagen naar het 
streefrisiconiveau dat de Gezondheidsraad heeft  bepaald. Dat betekent voor de 
asbestsoort chrysotiel een verlaging naar 0,002 vezels per cm³. Voor zogeheten 
amfi bolen (onder meer crocidoliet) geldt nu als nieuwe waarde 0,00042 vezels per 
cm³ (beide waarden als tijdgewogen gemiddelde voor de 8-urige werkdag, geme-
ten met elektronenmicroscopie).420

267. Zowel in Nederland als in België en Frankrijk geldt de regel dat het gebruik 
van producten die asbestvezels bevatten, die reeds geïnstalleerd en/of in bedrijf 
zijn vóór de datum van het in werking treden van het asbestverbod toegelaten 
blijven, totdat deze worden verwijderd of tot ze aan vervanging toe zijn. De alge-
mene regel in deze landen is dus dat asbesttoepassingen niet moeten verwijderd 
worden, voor zover ze in goede staat zijn.

268. De vraag rijst in dat verband of een gebouw waarin asbest is verwerkt (bv. 
een huurwoning), thans civielrechtelijk door de rechtspraak als een gebrekkige 
zaak kan worden aangemerkt.421 De Nederlandse Hoge Raad heeft  in de zaken 
Almelo/Wessels422 en Gemeente Wateringen/GIK423 beslist dat een gebouw 
waarin asbest is verwerkt op zichzelf geen gebrekkige opstal uitmaakt in de zin 
van artikel 6:174 BW. Op de eigenaar van een gebouw rust geen algemene zorg-
vuldigheidsplicht om asbest weg te laten halen. Wanneer er sprake is van een 
gevaarlijke situatie omdat het asbesthoudend materiaal is beschadigd of omdat 
er zich niet-hechtgebonden asbest (bv. spuitasbest) in het gebouw bevindt, kan 
het zijn dat het gebouw om die reden niet aan de eisen van veiligheid en gezond-
heid voldoet die de huurder/koper daaraan in de gegeven omstandigheden, en 
op grond van de bijzondere rechtsverhouding tussen partijen, mocht verwach-
ten. De verhuurder kan dan verplicht zijn om gebreken aan het pand op verlan-
gen van de huurder te verhelpen. Een latent risico kan ook als gebrek aangemerkt 
worden. Onder het genot dat de huurder op grond van de huurovereenkomst 
mag verwachten, wordt immers ook gerekend dat het gehuurde geen latente risi-
co’s in zich mag bergen die zich onder normaal gebruik van het gehuurde kun-
nen openbaren en dan tot gevaar en/of andere genotsbeperkingen kunnen lei-

420 In België en Frankrijk blijven de ‘oude’ waarden van 0,1 vezels per per cm³ voor chrysotiel nog 
gehandhaafd. De huidige grenswaarden in België en Frankrijk zijn dus niet gebaseerd op een 
risico-analyse waarin concentraties worden berekend die overeenkomen met bepaalde risico-
niveaus. De American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) hanteert 
overigens nog steeds dezelfde grenswaarde van 0,1 vezels per per cm³ voor asbestvezels. Ook 
de Occupational Safety and Health Administration in de Verenigde Staten heeft  een Permissible 
Exposure Limit (PEL) op hetzelfde niveau gedefi nieerd.

421 Zie hierover A. Schijns, “Asbest in gebouwen. De aansprakelijkheidsrisico’s van de eigenaar/
verhuurder”, de Beursbengel 2011, p. 6-7.

422 HR 15 juni 2001, NJ 2002, p. 336.
423 HR 7 november 2003, Gst. 2004, p. 3.
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den. In de gevallen waarin de eigenaar van een opstal naar Nederlands recht op 
grond van artikel 6:174 BW risicoaansprakelijk is voor schade door de aanwezig-
heid van asbest in zijn pand, geldt deze aansprakelijkheid ook jegens de eventu-
ele huurder van dat pand.424 Naar Belgisch recht zijn (mij) over deze kwesties 
nog geen uitspraken of publicaties bekend, maar kan mijns inziens hetzelfde 
worden aangenomen.

269. In Frankrijk heeft  de wetgever veel sterker ingegrepen in de private zorg-
plichten van eigenaars van gebouwen (ook ten aanzien van de eigenaars van pri-
véwoningen). Op de eigenaar van een gebouw waarvan de bouwvergunning 
dateert vóór 1 juli 1997, rust krachtens de Code de la santé publique en de Code 
de la construction et de l’habitation de verplichting om de woning op de aanwe-
zigheid van asbest te (laten) onderzoeken, en, waar de situatie volgens de regule-
ringsvoorschrift en onveilig zou zijn, om de vereiste herstel- en verwijderings-
werken te laten uitvoeren.425 Een andere vraag dan de herstelplicht van de 
eigenaar van een gebouw is de vraag of de eigenaar van een gebouw waarin 
asbest is verwerkt, hierover een actieve meldingsplicht heeft . De Hoge Raad heeft  
in een arrest in 2010 bepaald dat wanneer de aanwezigheid van asbest bekend is, 
de verhuurder verplicht is om deze kennis te delen met de huurder.426 In Neder-
land en België is het wel zo dat bij de verkoop van een onroerend goed op de 
verkoper in beginsel enkel een mededelingsplicht rust over de aanwezigheid van 
alle gebreken (waaronder asbest) waarvan de verkoper op de hoogte is.427 De 
eigenaar van een gebouw heeft  in deze landen dus geen zelfstandige onderzoeks-
plicht naar de aanwezigheid van asbest in het gebouw.428 Dit betekent dat bij een 
beroep op de non-conformiteit, de koper de subjectieve kennis daarvan bij de 
verkoper, aan de hand van alle middelen van recht zal moeten bewijzen. Dat dit 
niet eenvoudig is, blijkt uit een arrest van de Brusselse rechtbank van eerste aan-
leg van 6 april 2007.429 In deze zaak had de eiser vastgesteld dat het erf van de 
door hem gekochte woning, in de nabijheid van het Belgische Eternit, vervuild 
was door de aanwezigheid van asbest. Eiser voerde aan dat de verkoper, die bij 
Eternit werkte, deze gegevens bedrieglijk had verzwegen, nu hij ervan op de 
hoogte was geweest dat zijn vader destijds asbestdraailingen had gebruikt bij de 

424 M.N. Maris en M. Nauta, “Asbesthoudende opstal: wie is aansprakelijk?”, Vastgoedrecht 2005, 
p. 30-35.

425 Decreet nr. 2011-629 van 3 juni 2011 ‘relatif à la protection de la population contre les risques 
sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis’ en het Decreet nr. 2012-639 
van 4 mei 2012 ‘relatif aux risques d’exposition à l’amiante’.

426 HR 3 september 2010, NJ 2010, 474.
427 Zie hierover L. Voet en A.L.M. Keirse, “Hoe de koop van een woning te reguleren; zeker 

weten?!”, TPR 2011, p. 181-275.
428 Zie bv. HR 12  oktober 2007, LJN BA7630, zie www.rechtspraak.nl; Rb. Utrecht 8  augustus 

2007, LJN BB1417, zie www.rechtspraak.nl; Hof ‘s-Hertogenbosch 5 december 2006, LJN 
AZ4053, zie www.rechtspraak.nl; Rb. Maastricht 6 augustus 2003, NJ 2003, 586.

429 Rb. Brussel 6 april 2007, TMR 2008, p. 342.
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aanleg van erfverhardingen. De rechtbank stelde echter vast dat hoewel er geen 
twijfel over kon bestaan dat de verkopers inderdaad op de hoogte waren van de 
verharding aangelegd in asbestafval, dit niet impliceert dat zij zich ten tijde van 
de verkoop in 2002 nog van geen kwaad bewust waren. Uit de stukken van de 
partijen zou nergens blijken dat er voor 2003 door overheden of media aandacht 
werd geschonden aan deze problematiek in België. De rechtbank besluit dat ten 
tijde van de verkoop in 2002 de verkopers nog niet op de hoogte waren van de 
gevaren van asbestdraailingen in de verharding van de oprit, zodat ze het gebrek 
in de zin van artikel 1643 BW niet kenden en zich mochten beroepen op de vrij-
waringsclausule voor verborgen gebreken uit de koopovereenkomst.430

5.3. HET ONDERZOEK DOOR DE OVERHEID NAAR 
DE TOTSTAND KOMING VAN DE ASBEST-
KWESTIE

5.3.1. ONDERZOEK NAAR DE TOTSTANDKOMING VAN 
DE ASBESTKWESTIE IN NEDERLAND

270. De opkomst van de zojuist geschetste verreikende wetgeving met het oog 
op een stringente en sluitende beheersing van asbestgezondheidsrisico’s vanaf 
medio de jaren tachtig tot op heden, kan niet geïsoleerd worden verklaard, maar 
hangt samen met een veranderend maatschappijbeeld over de voordelen verbon-
den aan de aanwezigheid van asbest in de samenleving. De afgelopen jaren is er 
een nultolerantiebeleid gegroeid ten aanzien van asbest en dan vooral ten aanzien 
van de negatieve gezondheidseff ecten van een blootstelling aan asbest. Deze evo-
lutie ziet men terug in alle drie de onderzochte landen. Midden van de jaren 
negentig van vorige eeuw werd in dat kader in Nederland een regeringscommis-
saris aangesteld met als opdracht het ‘asbestprobleem’ in kaart te brengen. Vol-
gens regeringscommissaris Job de Ruiter was, mede door de Nederlandse vakor-
ganisatie FNV, het belang van een asbestverbod stevig op de kaart gezet in 
Nederland.431 Zo lanceerde het FNV in 1989 reeds een actieplan dat opriep tot 
een volledig verbod op het gebruik van asbest en een verantwoorde sloop van 
asbesthoudende gebouwen.432 De Ruiter stelde in zijn rapport vast dat de rol van 
de overheid bij de totstandkoming van de asbestkwestie belangrijk is geweest. 
Hoewel de overheid de asbestschadeproblematiek niet zelf heeft  veroorzaakt, 
heeft  zij niettemin boter op het hoofd, aldus De Ruiter, door het nalaten om tijdig 

430 N. Vloemans, “Kroniek aansprakelijkheid voor niet-loondienstgerelateerde asbestschade”, 
AV&S 2008, p. 35-47.

431 J. de Ruiter, a.w. 1997, p. 74 e.v.
432 A. Burdorf en W.A. Sinninghe Damsté, Asbestschade en aansprakelijkheid, Den Haag, Sdu 

2009, p. 34 e.v.
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en adequaat op te treden ter bestrijding van de asbestrisico’s. Hoewel reeds vele 
decennia eerder vastgesteld was dat een asbestblootstelling zeer risicovol was 
voor de gezondheid, is een reactie van de overheid op het vlak van de regulering 
en beperking van het gebruik van asbest zeer lang uitgebleven. De beleidsmakers 
hebben tot aan het eind van de jaren zeventig de asbestindustrie gesteund, en ze 
hebben zich tot die tijd geschaard achter de door de industrie aangevoerde argu-
menten (zoals het verschil tussen ‘blauw’ en ‘wit’ asbest), de noodzaak tot verder 
onderzoek en het gelijk(w)aardige gevaar dat zou verbonden zijn aan het gebruik 
van vervangproducten.433 In 1970, zes jaar na de eerste internationale asbestcon-
ferentie in New York, antwoordde de toenmalige Nederlandse minister van Soci-
ale Zaken in de Tweede Kamer op een vraag naar het asbestbeleid van de regering 
nog dat “De relatie tussen de hoeveelheid ingeademde asbest en het op de lange 
duur ontstaan van mesothelioom (…) onvoldoende bekend [is] om daarop een 
beleid te baseren”.434 

271. De vraag naar een onderzoek van het asbestprobleem in Nederland kwam 
niet toevallig in een periode waarin veel asbestproblemen onder de aandacht 
kwamen van de media, waaronder de aanwezigheid van asbest in de toenmalige 
NAVO-basis ‘de Cannerberg’.435 Waarover ging deze ‘problematiek van asbest in 
de Cannerberg’? In 1954 had de Nederlandse overheid een gedeelte van het gan-
genstelsel in de Cannerberg nabij Maastricht gehuurd en aan de NAVO ter 
beschikking gesteld. Het Nederlandse Ministerie van Defensie en de NAVO 
bouwden daar het ‘Joint Operations Centre’ als geheim commandocentrum voor 
Noordwest-Europa. In 1992 werd dit commandocentrum gesloten. Gedurende 
het gebruik ervan waren de elektrische leidingen in het complex echter geïsoleerd 
met asbest. Het complex zelf werd zwaar verontreinigd met asbest, afval en olie. 
In 1971 had de arbeidsinspectie reeds de aanwezigheid van asbest in het complex 
vastgesteld. Voor het personeel zouden maskers en veiligheidskleding worden 
voorzien, maar deze zouden uiteindelijk nooit zijn gebruikt. De arbeidsinspectie 
trad op geen enkele wijze handhavend op.436 In 1977 gaf de overheid, omwille van 
enige onrust onder het personeel, wel de opdracht om nader onderzoek te doen 
naar de mogelijkheden tot verbetering van de situatie, maar uiteindelijk bleef de 
overheid nog jarenlang inactief. Na het verschijnen van een rapport over de 

433 Lijst van vragen en antwoorden van de vaste commissie voor Defensie over de brief van staats-
secretaris Gmelich Meijling (Def) van 23 april 1997 – Asbestproblematiek Cannerberg, 23 mei 
1997, KS 21431.

434 Interpellatie van de heer Johan Sauwens over de gevolgen op Vlaams grondgebied van de ver-
vuiling van de Cannerberg bij Maastricht, Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud 
Vergadering van 04/02/1998.

435 Zie bv. de berichtgeving in Trouw van 25 april 1997, www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/
article/detail/2720661/1997/04/25/Asbest-spuiter-Cannerberg-vraagt-waarom-h-iacute-j-
nog-leeft .dhtml.

436 Rapport Besluitvorming Cannerberg van 22 januari 1998, KS 26900, zie www.europa-nu.nl/id/
vi3agw3ns8zh/rapport_over_besluitvorming#p1.
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asbesttoestand in de Cannerberg van het TNO eind 1991, werden, in tegenstelling 
tot wat het geval was geweest in 1977, nu wel beschermende kleding en maskers 
ter beschikking gesteld aan het aanwezige personeel. De Arbeidsinspectie drukte 
in een brief aan DGWT Den Haag van 16 maart 1992 zijn verbazing uit over het 
feit dat men nog steeds niet was begonnen met het saneren van spuitasbest en met 
het plaatsen van absoluutfi lters.437 De Cannerberg werd uiteindelijk, zoals gezegd, 
gesloten in 1992.438 De vaste commissie voor Defensie van de Tweede Kamer 
besloot op 28 augustus 1997 een werkgroep te belasten met een onderzoek naar de 
gang van zaken in het Joint Operations Centre (JOC) met betrekking tot het 
asbestgebruik en -verbruik in het complex. De onderzoeksgroep kreeg volgende 
opdracht mee439:

“Vaststellen op welke wijze de besluitvorming met betrekking tot de asbestproblematiek 
JOC Cannerberg in de periode van 1967 tot en met 1992 zich heeft  voltrokken. Hiertoe 
met name onderzoek verrichten naar de besluitvorming terzake binnen het Ministerie 
van Defensie, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) 
en het hoofdkwartier van de NAVO.”

272. De werkgroep kwam tot de vaststelling dat er tussen het bereiken van 
wetenschappelijke consensus over de risico’s van asbest (zowel asbestose en long-
kanker als ook mesothelioom) en de totstandkoming van adequate regelgeving 
in Nederland een periode van vele jaren is verstreken.440 Wetenschappelijke con-
sensus over de gezondheidsgevaren verbonden aan asbest zou reeds in 1969 zijn 
bereikt, terwijl van een (naar de huidige inzichten) adequate regelgeving pas in 
het begin van de jaren negentig sprake was. Volgens de werkgroep stond in ieder 
geval vanaf 1985 vast dat bij blootstelling aan asbest (van welke soort dan ook), 
geen veilige ondergrens is vast te stellen. De werkgroep stelde ook vast dat de 
gevaren van het werken met asbest na 1969 nog jarenlang zijn onderschat. De 
werkgroep drukte tevens zijn verbazing uit over het feit dat in de jaren zeventig 
van vorige eeuw bij DGA en bij de Arbeidsinspectie slechts een zeer beperkt aan-
tal deskundigen op het gebied van asbest werkzaam is geweest. Ook zou er vol-
gens de werkgroep sprake geweest zijn van een sterke ‘verkokering’ bij de aanpak 
van de asbestproblematiek in de Cannerberg, zowel tussen de Ministeries van 
Defensie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid als binnen deze Ministeries en in 
interactie met de NAVO.441 Er zou grote onduidelijkheid hebben bestaan over de 

437 Rapport Besluitvorming Cannerberg van 22 januari 1998, KS 26900, zie www.europa-nu.nl/id/
vi3agw3ns8zh/rapport_over_besluitvorming#p1.

438 TK 1996/97, 25323, nr. 1: 3; TK 1997/98, 25323, nr. 11: 8, 49.
439 Rapport Besluitvorming Cannerberg 22  januari 1998, KS 26900, zie www.europa-nu.nl/id/

vi3agw3ns8zh/rapport_over_besluitvorming.
440 Rapport Besluitvorming Cannerberg 22  januari 1998, KS 26900, zie www.europa-nu.nl/id/

vi3agw3ns8zh/rapport_over_besluitvorming.
441 Cf. de aanpak van de Q-koorts epidemie in Nederland waar door een sterke verkokering van 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden niemand tijdig verantwoordelijkheid opnaml zie het 
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verdeling van verantwoordelijkheden tussen de NAVO, het Ministerie van 
Defensie, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Staatstoe-
zicht op de Mijnen, wat betreft  de controle op de arbeidsomstandigheden en dit 
zou hebben geleid tot een ongecoördineerde aanpak van het asbestprobleem in 
de Cannerberg. Alle betrokkenen zouden zijn tekortgeschoten bij de aanpak van 
de asbestproblematiek.442 De Staatssecretaris van Defensie had dit in een brief 
van 23 april 1997 aan de Tweede Kamer overigens ook al toegegeven: “het geheel 
van de asbestproblematiek met betrekking tot de Cannerberg overziende, kom ik 
tot de conclusie dat Defensie in de loop van de jaren in het algemeen die maatrege-
len heeft  genomen die pasten bij de toen bestaande inzichten van de gevaren van 
asbestblootstelling. Uit deze brief en de toegezonden documentatie blijkt echter 
ook dat momenten zijn geweest waarop – zeker in het licht van de inzichten van 
thans – zorgvuldiger gehandeld had kunnen worden”.443 De Staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid bood namens de overheid excuus aan aan de 
mogelijke asbestslachtoff ers van een blootstelling in de Cannerberg en zegde toe, 
wat betreft  potentiële schadevergoedingsclaims, steeds de lange verjaringster-
mijn van 30 jaar te zullen hanteren, indien er bij overheidspersoneel asbestziek-
ten zouden worden vastgesteld.444 Nadat het Rapport-de Ruiter was gepresen-
teerd, liet de staatssecretaris van Defensie bovendien weten dat in alle gevallen 
waarin de overheid zich in het verleden ten aanzien van het eigen overheidsper-
soneel dat met asbestziekten geconfronteerd werd na blootstelling op de werk-
plaats, op de verjaring zou hebben beroepen, hierop zou worden teruggekomen. 
De werkgroep-Cannerberg achtte deze houding terecht, gezien de bevindingen 
van de werkgroep omtrent de wijze waarop het Ministerie van Defensie de 
asbestproblematiek had aangepakt.445 In 2000 werd middels een saneringson-
derzoek de aard en de omvang van de asbestverontreiniging in de Cannerberg 
kaart gebracht. De saneringskosten werden uiteindelijk geraamd op 38,6 miljoen 
euro.446

273. Opmerkelijk is dat hoewel deze toenmalige NAVO-basis zich ook uitstrekte 
over Belgisch grondgebied en er ook Belgische militairen gestationeerd waren in 
de Cannerberg, deze kwestie in België, los van wat incidentele parlementaire vra-

rapport van de Nationale Ombudsman, De Nationale Ombudsman, Het spijt mij. Over 
Q-koorts en de menselijke maat (2012), Zie www.nationaleombudsman-nieuws.nl/sites/
default/fi les/rapport_2012-100_over_q-koorts_en_de_menselijke_maat_0.pdf.

442 Rapport Besluitvorming Cannerberg 22  januari 1998, KS 26900, zie www.europa-nu.nl/id/
vi3agw3ns8zh/rapport_over_besluitvorming.

443 TK 1996/97, 25323, nr. 1: 3.
444 TK 1996/97, Aanhangsel Handelingen, nr. 1097: 2239.
445 TK 1996/97, 25323, nr. 4: 2.
446 De NAVO heeft  26,8 miljoen euro bijgedragen in de kosten die voortvloeiden uit de sanering 

van de verontreiniging. Defensie droeg de kosten van 11,8 miljoen euro voor het verwijderen 
van bouwkundige constructies, kabels, leidingen, aankleding van de toenmalige kantoren en 
installaties.
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gen447, in tegenstelling tot in Nederland, volledig uit de belangstelling van de 
media en de politiek is gebleven. Dit heeft  er mijns inziens mee te maken dat het 
asbestprobleem in België in de jaren negentig nog grotendeels ‘onzichtbaar’ was 
in de samenleving (zie hierover ook hierna hoofdstuk 5.3.3 en hoofdstuk 13).

274. In Nederland zou de maatschappelijke druk op de wetgever naar aanlei-
ding van de commotie over asbest in de jaren negentig uiteindelijk leiden tot de 
oprichting van een zogenaamd ‘Instituut Asbestslachtoff ers’ en tot publieke scha-
defondsen voor de vergoeding van asbestgerelateerde gezondheidsschade en tot 
een wijziging van de wettelijke verjaringsregeling.448 De maatschappelijke druk 
op de rechtspraak zou in Nederland uiteindelijk ook leiden tot het doorbreken 
van de wettelijke verjaringsregeling en het versoepelen van de voorwaarden voor 
de aansprakelijkheidsstelling van de werkgever (zie hierna hoofdstuk acht en 
negen).

5.3.2. ONDERZOEK NAAR DE TOTSTAND KOMING VAN 
DE ASBESTKWESTIE IN FRANKRIJK

275. Net zoals het geval was in België (zie hierna), is het asbestprobleem lange 
tijd zowel maatschappelijk als in de rechtspraktijk ‘onzichtbaar’ gebleven in Frank-
rijk. In Frankrijk kon de asbestindustrie met de steun van overheden en vakbon-
den gedurende langere tijd het politiek beleid en het sociaal beleid op het niveau 

447 Interpellatie van de heer Johan Sauwens van de heer Th eo Kelchtermans, Vlaams minister van 
Leefmilieu en Tewerkstelling, over de gevolgen op Vlaams grondgebied van de vervuiling van de 
Cannerberg bij Maastricht, Commissie voor Leefmilieu en Natuurbehoud Vergadering van 
04/02/1998.

448 Het advies van de regeringscommissaris-de Ruiter, aangesteld tot onderzoek van de asbestpro-
blematiek (J. de Ruiter, Asbestslachtoff ers, Vuga, Den Haag, 1997) gaf aan dat er een onder-
scheid zou moeten worden gemaakt tussen verhaalbare en niet meer verhaalbare asbestscha-
devorderingen. Om het beginsel van ‘de veroorzaker betaalt’ hard te maken zouden slachtoff ers 
zo veel mogelijk hun vordering op de toenmalige werkgever moeten trachten te verhalen via 
een aansprakelijkheidsprocedure. Ter bespoediging van de procesgang zou volgens de advi-
seur een instituut moeten opgericht worden dat de aansprakelijkheidsvorderingen snel en kos-
teloos kan afh andelen via bemiddeling. In Nederland heeft  de asbestproblematiek derhalve 
geleid tot een eigen bemiddelingsinstituut voor de afwikkeling van aansprakelijkheidsvorde-
ringen (zie hierna hoofdstuk twaalf). Omdat ook de afwikkeling van schadeclaims via bemid-
deling enige tijd kan duren en men van oordeel was dat benadeelden in elk geval niet in de kou 
mochten blijven staan tot na de afl oop van een geschil, is de overheid er ook toe overgegaan om 
een voorschotregeling uit te werken voor (oud-)werknemers. De overheid fi nanciert het voor-
schot op de schadevergoeding van een mesothelioomslachtoff er en de benadeelde verbindt er 
zich toe om de schade te trachten te verhalen op de aansprakelijke werkgever via tussenkomst 
van dit bemiddelingsinstituut. Daarnaast heeft  de overheid nog voorzien in een speciale rege-
ling (waarborgfonds) in gevallen waar de schade niet meer kan verhaald worden, onder de 
vorm van een fi nanciële tegemoetkoming van de overheid. Deze voorziening geldt sinds 2007 
voor alle mesothelioomslachtoff ers (al dan niet beroepsgebonden), maar nog niet voor slacht-
off ers van andere asbestgerelateerde beroepsziekten.
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van de ondernemingen in de door hen gewenste richting sturen, waarbij het 
Comité Permanent Amiante (CPA) lange tijd de rol vervulde van key action group. 
Nochtans bestond in Frankrijk reeds sinds de jaren zeventig onrust over de geva-
ren verbonden aan asbestblootstelling. De werknemers van het Franse asbestbe-
drijf Amisol nabij Limoges hadden in 1974 dit asbesttextielbedrijf bijvoorbeeld 
overgenomen, en hielden het bedrijf 31 maanden lang bezet, waarbij ze ijverden 
voor betere en gezondere arbeidsomstandigheden. Ook ijverde in 1975 een 
gemeenschappelijk vakbondsfront voor de verwijdering van asbest in de universi-
taire gebouwen in Parijs, gesteund door werknemers en mutualiteiten (het zoge-
naamd ‘comité Jussieu)’. Deze acties betroff en echter telkens slechts individuele 
dossiers, en konden geen algemene mobilisering van de maatschappelijke opinie 
en van de beleidsmakers voor de asbestgezondheidsproblematiek bewerkstelligen.

276. Vanaf begin van de jaren negentig van vorige eeuw begon, samen met de 
afname van het belang van asbest in de industrie, de invloed van de asbestindus-
trie in Frankrijk sterk te tanen, en begon de onrust over asbest als gezondheidsri-
sico toe te nemen. In 1995 zou het Comité permanent amiante waarin zowel verte-
genwoordigers van de asbestindustrie als vertegenwoordigers van overheden en 
vakverenigingen als wetenschappers zetelden, zijn laatste vergadering houden.449 
Aanvangspunt van de maatschappelijke beroering rondom de asbestkwestie in 
Frankrijk vormde de publicatie, op 2  juli 1996, van een rapport van het Franse 
Inserm, het ’Institut pour la recherche médicale’, waarin onder meer werd aange-
kondigd dat er 100.000 Fransen zouden overlijden aan asbest tegen 2025. Het rap-
port van het Franse Inserm uit 1996, met als titel ‘Eff ets sur la santé des principaux 
types d’exposition à l’amiante’ geeft  het verslag weer van de werkzaamheden van 
elf onderzoekers die gedurende zes maanden de wetenschappelijke literatuur over 
de gezondheidsrisico’s verbonden aan een asbestblootstelling hadden onderzocht. 
Een van de conclusies van het rapport was dat ‘toutes les variétés d’amiante sont 
cancérogènes’. De onderzoekers concludeerden voorts:

“(…) Conformément à la législation européenne, toute substance cancérogène doit être 
éliminée chaque fois qu’il est techniquement possible de le faire. Quand cette mesure 
n’apparaît pas techniquement réalisable, tout doit être mis en oeuvre pour que les 
niveaux d’exposition soient réduits aux valeurs les plus basses qu’il est techniquement 
possible d’atteindre. Ce problème est cependant indissociable du choix des fi bres de rem-
placement. Une extrême vigilance s’impose, concernant la maîtrise stricte des condi-
tions d’expositions des personnes exposées professionnellement à l’amiante et la surveil-
lance de leurs expositions. Ceci, dans la mesure où il n’y a pas actuellement de limite 
inférieure identifi able du risque associé à l’exposition à l’amiante, et aussi longtemps 
que des expositions à l’amiante sont susceptibles de se produire. C’est-à-dire, le cas 

449 G. Dériot en J-P Godefroy, Le drame de l’amiante en France: comprendre, mieux réparer, en 
tirer des leçons pour l’avenir, rapport du Sénat français, 2005, zie www.senat.fr/rap/r05-037-1/
r05-037-1.html.
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 échéant, même en cas de bannissement de toute nouvelle utilisation de l’amiante. A cet 
égard, la surveillance individuelle des expositions des personnes exposées professionnel-
lement aux rayonnements ionisants fournit un modèle intéressant. Il semble également 
justifi é de mettre en place une surveillance médicale des personnes exposées profession-
nellement à l’amiante pendant la vie professionnelle et au-delà de celle-ci (…)”.450

277. Dit Franse onderzoeksrapport van Inserm verscheen merkwaardig genoeg 
in hetzelfde jaar (1996) waarin de Franse Academie voor Geneeskunde nog een 
rapport had uitgebracht waarin de gezondheidsrisico’s verbonden aan een asbest-
blootstelling nog sterk geminimaliseerd werden en waarbij het standpunt van de 
asbestlobby voor een gecontroleerd gebruik van asbest werd ondersteund (dit rap-
port van de Franse Academie voor Geneeskunde werd overigens uitgebracht 
onder supervisie van Etienne Fournier, lid van het Comité Permanent Amiante).451 
Het Franse rapport van Inserm is bijzonder belangrijk omdat het een van de eerste 
overheidsrapporten is, waarin de leemtes en tekortkomingen van de overheid met 
betrekking tot de erkenning en beheersing van de asbestgevaren gedetailleerd en 
genuanceerd worden in kaart gebracht.452 Een jaar later zou in Nederland de 
adviseur Job de Ruiter in grote lijnen een overeenstemmend rapport neerleggen. 
In beide landen zouden de asbesttegenstanders en slachtoff ers zich in deze peri-
ode ook gaan verenigen. Het Franse Andeva453 werd opgericht in 1996 en zou een 
belangrijke rol gaan spelen in de totstandkoming van de asbestwetgeving in 
Frankrijk. In België zou pas enkele jaren later, in 2000, naar Frans voorbeeld, een 
vereniging van asbestslachtoff ers worden opgericht.454

278. De nationale en regionale pers die voordien nauwelijks aandacht had 
besteed aan asbest in Frankrijk, besteedde plots veel aandacht aan het Franse 
‘asbestschandaal’. De krant Le Monde had het over ‘L’héritage empoisonné de 
l’amiante’, Sciences et Avenir in juni 1995 over ‘Mortel Amiante’, Le Point in 
december 1995 over ‘Amiante: le scandale de l’air contaminé’, net zoals de natio-
nale televisiezenders.

450 Inserm, Eff ets sur la santé des fi bres de substitution à l’amiante Expertise collective Inserm 1999 
www.inserm.fr/fr/questionsdesante/mediatheque/expertises/expertisecollectiveamiante.html.

451 Zie www.andeva.fr.
452 F. Chateauraynaud en D. Torny, a.w. 1999; E. Henri, Amiante: Un Scandale Improbable, PUR, 

2007, p. 29-50.
453 J-Y Le Déaut en M.H. Revol, “L’amiante dans l’environnement de l’homme: ses conséquences 

et son avenir” 1998, zie www.senat.fr/rap/o97-041/o97-041_toc.html.
454 De Belgische asbestvereniging ABEVA werd mede opgericht door de nabestaanden van Luc 

Van denbroucke, een oud-werknemer wiens vordering voor de arbeidsrechtbank de eerste 
poging vormde om de civielrechtelijke immuniteit van de werkgever te doorbreken naar Frans 
voorbeeld, maar hierop was gestrand (zie hierover hoofdstuk elf). Deze (in eerste instantie) 
Franstalige vereniging werd ondersteund door de RTBF-journalisten die vanaf de jaren zeven-
tig in België naar Frans voorbeeld, aandacht probeerden te wekken voor het asbestdossier (zie 
voorts het rapport van journalist M. Molitor, a.w. 2010).
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Als reactie op deze perceptiewisseling zouden ook de vakverenigingen, weten-
schappers en overheden massaal van kamp gaan wisselen in de stellingenoorlog 
tussen voor- en tegenstanders van asbest, en zich aansluiten bij het kamp van de 
asbesttegenstanders. De Franse regering, die na enkele schandalen van volksge-
zondheid in het verleden, waaronder de zogenaamde ‘aff aire du sang contaminé’ 
en de aff aire van de ‘gekkekoeienziekte (‘la vache folle’) begin jaren negentig van 
vorige eeuw455 zeer beducht was geworden voor verder (politiek) onheil, besliste 
nog dezelfde maand om de productie, de invoer en het gebruik van asbesthou-
dende materialen te verbieden vanaf het volgende jaar, op 1  januari 1997, met 
enkele beperkte uitzonderingen die zouden afl open in 2002.456

279. Door de Franse beleidsmakers zijn vervolgens, net zoals het geval was in 
Nederland, diverse onderzoeken gevoerd naar de totstandkoming van de asbest-
problematiek en naar de vraag hoe in de toekomst een dergelijke nieuwe ‘gezond-
heidsramp’ te vermijden. Een eerste onderzoek werd in 1997 uitgevoerd in 
opdracht van de Franse senaat naar aanleiding van de inwerkingtreding van het 
asbestverbod en had vooral tot doel om de keuze voor een absoluut asbestverbod 
in Frankrijk te onderbouwen. Het onderzoek zag ook op de relevantie van de 
bestaande wetgeving met het oog op de bescherming van de gezondheidsbelan-
gen van de bevolking nu en in de toekomst en op de vraag welke lessen kunnen 
worden getrokken uit de asbestproblematiek. Deze vraag is overigens een con-
stante gebleven in de Franse overheidsrapporten naar aanleiding van de asbest-
problematiek.457

280. Eind 1997 werd door de Franse regering een enquêteur, professor Claude 
Got, aangesteld, belast met een onderzoek naar de asbestproblematiek.458 De 
opdracht die aan Professor Got was verleend, bestond erin te onderzoeken of de 
overheid de beleidsmaatregelen in het verleden adequaat had geadapteerd aan de 
veranderende wetenschappelijke inzichten over de asbestgevaren. Professor Got 
werd ook gevraagd om een inventarisatie te maken van alle praktische moeilijk-
heden die de overheden thans nog ondervinden bij de handhaving van de asbest-
regelgeving en om verbetersuggesties te doen. Daarnaast werd hij verzocht om 
voorstellen te doen om de vergoedingsprocedure voor slachtoff ers van asbestgere-
lateerde beroepsziekten te optimaliseren. Tot slot werd hem gevraagd om voor-

455 C. Got, Rapport sur la gestion du risque et des problèmes de santé publique posés par l’amiante 
en France (1996), www.sante.gouv.fr.

456 C. Got, Rapport sur la gestion du risque et des problèmes de santé publique posés par l’amiante 
en France (1996), www.sante.gouv.fr.

457 C. Got, Rapport sur la gestion du risque et des problèmes de santé publique posés par l’amiante 
en France (1996), www.sante.gouv.fr.

458 In 1997 zou Eternit voor de eerste keer in rechte aansprakelijk worden gesteld voor asbest-
schade van haar werknemers op grond van de zogenaamd ‘ faute inexcusable’ waarbij de bur-
gerrechtelijke immuniteit van de werkgevers in het Franse recht doorbroken werd (zie hierna 
hoofdstuk elf).
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stellen te formuleren voor een verbeterde informatievoorziening met betrekking 
tot de risico’s verbonden aan een asbestblootstelling en voor een verbetering van 
het toezicht op de preventie van blootstelling, zowel voor overheidsdiensten, 
ondernemingen als voor het brede publiek.459

281. De enquêteur hekelde in scherpe bewoordingen de ‘laissez-faire’-attitude 
van de overheid. De overheid heeft  volgens professor Got jarenlang het asbestbe-
leid overgelaten aan het Comité Permanent Amiante, zowel wat betreft  het beleid 
als wat betreft  het toezicht op de arbeidsvoorwaarden en de arbeidsbescherming. 
Ook de vakbonden hebben zeer lang geen actie ondernomen op het vlak van 
arbeidsbescherming en veiligheidsrisico’s. Het door de industrie geïmplemen-
teerde en voorgestelde ‘veilig gebruik’ van asbest werd door hen kritiekloos 
gepromoot. In zijn rapport heeft  Got voorts de geschiedenis van het asbestge-
bruik beschreven waaronder de ‘mislukte’ pogingen om asbest via een ‘gecontro-
leerd gebruik’460 in het productieproces in te zetten. Veel aandacht werd ook 
besteed aan de vraag hoe in de toekomst om te gaan met asbest dat nog aanwezig 
is in gebouwen en in het leefmilieu, en dit zowel in de professionele sfeer als daar-
buiten. Ook werd aanbevolen om de eigenaars van gebouwen te verplichten om 
een asbestregister op te maken waarin de aanwezigheid van asbest in hun gebou-
wen geregistreerd zou worden. Deze inventarisatieplicht was en is tot op heden 
uniek in Frankrijk en houdt in dat alle eigenaren van voor het publiek toeganke-
lijke gebouwen verplicht zijn om een asbestinventaris op te maken en ter beschik-
king te houden, verplichting die gehandhaafd wordt via strafrechtelijke en civiel-
rechtelijke sancties. Deze verplichting is recent ook uitgebreid tot de eigenaars 
van privéwoningen (zie hoger) en wordt strafrechtelijk gesanctioneerd.

282. Ook naar verantwoordelijkheden voor de totstandkoming van de asbest-
kwestie werd en wordt in Frankrijk volop onderzoek gevoerd. In 2005 werd in een 
onderzoeksrapport voor de Franse senaat de asbestkwestie in Frankrijk onder-
zocht vanuit de vraag ‘welke lessen kunnen getrokken worden uit de aanpak van 
de asbestkwestie?’. De asbestkwestie werd omschreven als een catastrofe van 
volksgezondheid, die door de nalatigheid van de overheid en van de industrie een 
disproportioneel grote omvang heeft  kunnen aannemen.461 Al snel zouden de 

459 Het Tribunal Administratif van Marseille zou in 2000 de aansprakelijkheid van de Franse 
overheid wegens het niet tijdig uitvaardigen van adequate beschermingswetgeving in de 
asbestkwestie vaststellen. In dat jaar zou ook de WTO oordelen dat de Franse asbestregelge-
ving géén inbreuk inhoudt op het beginsel van de vrijheid van handel in de GATT-
overeenkomsten. In 2004 zou de Franse Conseil d’Etat vervolgens de aansprakelijkheid van de 
overheid voor nalaten van de wetgever defi nitief bevestigen Zie hierover meer in hoofdstuk elf; 
zie ook C. Guettier, “L’Etat face aux contaminations liées à l’amiante’, AJDA 2001, 529 e.v.

460 Zie hierover voorts D. Egilman, R. Megan, “Re: Controlled use of asbestos”, Int J Occup Environ 
Health. 2004, p. 99-103.

461 G. Deriot en J.P. Godefroy, Rapport d’information fait au nom de la mission commune 
d’information sur le bilan et les consequences de la contamination par l’amiante (2005) zie 
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verantwoordelijkheden voor het ontstaan van het maatschappelijk gezondheids-
probleem ook in een juridische context op de kaart worden gezet. Recent nog zijn 
in 2012 bijvoorbeeld vier oud-bestuurders van het Comité permanent amiante 
(CPA), waaronder de oud-secretaris van de Franse socialezekerheidsinstelling 
INRS, het ‘Institut national de recherche et de sécurité’, die ook in het CPA zetelde, 
voor de strafrechter verschenen voor het toebrengen van onvrijwillige doodslag 
en het onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen.462

283. De inzet van het aansprakelijkheidsrecht en van het strafrecht bij het zoe-
ken naar verantwoordelijkheden van de asbestproblematiek, had tot gevolg dat 
niet alleen via de media maar ook via de rechtspraak de perceptie toenam dat de 
asbestproblematiek het nieuwe schandaal van volksgezondheid ‘scandale de 
l’amiante’ vormde in Frankrijk (na het schandaal met besmet bloed), hetgeen de 
wetgever er uiteindelijk toe zou aanzetten om ook een asbestfonds op te richten. 
Een en ander zou ook een grote druk leggen op de rechtspraak om de verantwoor-
delijkheid van de overheid en van de asbestwerkgevers te doen erkennen wegens 
hun tekortkomingen bij het ontstaan van een probleem van volksgezondheid (zie 
hierover deel drie). De Franse overheid heeft  uiteindelijk, zoals het geval was in 
België en in Nederland, als antwoord op de asbestkwestie een bijzonder schade-
vergoedingsfonds opgericht voor de vergoeding van asbestgerelateerde gezond-
heidsschade (Fonds d’indemnisation des victimes d’amiante, verkort FIVA) in 
2001, en dit naast een vergoedingsregeling voor asbestarbeiders die vroeger van 
hun pensioen zouden mogen genieten (Fonds de cessation anticipée d’activité des 
travailleurs d’amiante, verkort FCAATA), die in 1998 werd opgericht via de Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale pour 1999 (zie over de vergoeding van asbest-
gerelateerde gezondheidsschade in Frankrijk hierna deel drie).

5.3.3. ONDERZOEK NAAR DE TOTSTANDKOMING VAN 
DE ASBESTKWESTIE IN BELGIË

284. Het is opmerkelijk dat de ‘asbestkwestie’ waarmee de nalatigheid van de 
industrie en de laksheid van de overheid bij de aanpak van asbestsrisico’s wordt 
aangegeven, die in Nederland en Frankrijk, maar ook bijvoorbeeld in de Ver-
enigde Staten en in het algemeen in ruime verzekeringskringen zoveel agitatie 
heeft  veroorzaakt, in België de media, de rechtspraktijk, de vakbonden en de 

www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/114000359/index.shtml, 9; zie ook Y. 
Saint-Jours,”L’amiante: de la prévention négligée aux conséquences induites”, Droit ouvrier 
1999, p. 486.

462 Zie de berichtgeving op Source AFP, “Quatre anciens dirigeants du Comité permanent amiante 
mis en examen” zie www.LePoint.fr, januari 2012; Association Nationale de Défense des 
Victimes de l’Amiante, “Mise en examen des anciens dirigeants du CPA” zie http://andeva.
fr/?Mise-en-examen-des-anciens, januari 2012.
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beleidsmakers tot nu toe nog maar nauwelijks, en dan louter incidenteel, heeft  
kunnen beroeren.

285. De problematiek van de aanwezigheid van asbest in de arbeidssfeer en in 
de samenleving was in België lange tijd een non-issue. In de jaren tachtig van 
vorige eeuw waren de vakbonden zich nochtans wel bewust van de noodzaak om 
actief op te treden tegen de asbestgezondheidsrisico’s, en gingen bepaalde federa-
ties binnen de vakverenigingen ook actief pleiten voor een volledig asbestver-
bod.463 Sinds het begin van de jaren negentig van vorige eeuw doken vervolgens 
ook zowel op federaal als op gemeenschaps- en gewestniveau met een zekere 
regelmaat interpellaties, parlementaire vragen en voorstellen van wet, decreet of 
ordonnantie op. Deze vragen hadden onder meer betrekking op de voorgeschre-
ven asbestinventaris, over het verwijderen van asbest en de regeling van de erken-
ning voor verwijderaars, over de aanwezigheid van asbest in openbare en privége-
bouwen, over het verwijderen en verwerken van asbestafval en het afvalbeleid op 
containerparken, over de vervangproducten voor asbest en over het algemene 
beleid met betrekking tot asbest. Meestal ging het echter om politieke ‘acties’ rond 
technische vraagstukken die een kortstondig leven leidden, en die grotendeels, zo 
niet uitsluitend betrekking hadden op de blootstelling aan asbest in de arbeids-
sfeer.464

286. De Europese Commissie speelde in België uiteraard ook een belangrijke 
rol in de agendering van de asbestgezondheidsproblematiek in haar hoedanig-
heid van werkgever. De bewustwording van een ‘asbestgezondheidsprobleem’ in 
België is eigenlijk zelfs vooral gegroeid door de berichtgeving over het Berlaym-
ontgebouw.465 Mede onder druk van de ‘Association des victimes du Berlaymont’ 
weigerde de Europese Commissie in de jaren negentig van vorige eeuw immers 
om nog gebouwen te betrekken waarin asbest voorkwam.466 Op deze manier 
werd er een zekere druk op de lokale overheden uitgeoefend, die echter niet leidde 
tot de (h)erkenning van een maatschappelijk probleem. De aandacht voor de 
asbestkwestie in andere landen vanaf de jaren negentig (waaronder met name de 
buurlanden Frankrijk en Nederland) heeft  merkwaardig genoeg zelf ook weinig 
invloed gehad op de politieke agendering van het asbestprobleem. In België heeft  
het immers tot 2006 geduurd vooraleer de asbestkwestie in de aandacht van de 
publieke opinie kwam te staan, en dit naar aanleiding van een artikelenreeks467 

463 A. Bergmans en I. Loots, a.w. 1998.
464 A. Bergmans en I. Loots, a.w. 1998.
465 Het Brusselse Berlaymontgebouw werd gebouwd kort na de brand in de Innovation in Brussel 

in 1967, in een periode waarin massaal asbest werd gebouwd als isolatiemateriaal in overheids-
gebouwen.

466 M. Molitor, a.w. 2010, p. 28.
467 M. Teugels en N. Krols, “Asbest: de seriemoordenaar”, Knack 14  juni 2006; 21  juni 2006; 

28 juni 2006 en 5 juli 2006.
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gewijd aan de strafrechtelijke veroordeling van een toenmalig Belgisch directielid 
van een dochter van het Belgische bouwbedrijf Eternit door een Italiaanse recht-
bank wegens het niet beschermen van zijn bedrijfsbevolking tegen een blootstel-
ling aan asbest. Naar aanleiding van deze veroordeling en deze reportage werd 
voor het eerst ook aandacht besteed aan de vraag naar de verantwoordelijkheid 
van toenmalige asbestverwerkende bedrijven in België in de Belgische media. Het 
Vlaams parlement kondigde, eveneens naar aanleiding van deze artikelenreeks, 
aan om via hoorzittingen na te gaan wie verantwoordelijk kan worden gehouden 
voor de jarenlange asbestvervuiling in Vlaanderen: “Het moet voor eens en voor 
altijd duidelijk worden wie verantwoordelijk is voor de jarenlange ontkenning van 
de dodelijke eff ecten van asbest. Naast de asbestindustrie hebben ook de lokale 
overheden en de Vlaamse overheid wat dit betreft  boter op hun hoofd”.

287. In het kader van de door het Vlaams parlement daartoe georganiseerde 
‘hoorzittingen’ wees Marianne Mengeot, een Franstalige journaliste die in de jaren 
zeventig onderzoek had verricht naar de asbestproblematiek, naar aanleiding van 
de onrust over asbest in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, op het consensus-
model waarmee de overheid, de industrie en de arbeidsgeneesheren en vakbonden 
jarenlang de asbestproblematiek tegemoet traden:

“In 1977 gaf het ministerie van Arbeid ons geen gegevens, alles was geheim. We mochten 
niet weten hoeveel ondernemingen asbest gebruikten en evenmin hoeveel arbeiders 
betrokken waren. Het ministerie stuurde ons naar Eternit, die het probleem beter zou 
kennen. De medische arbeidsinspectie heeft  fouten begaan, de werknemers werden niet 
goed gecontroleerd. In 1977 sloot Feutres et Amiantes in Auvelais zijn deuren. De werk-
nemers hadden al herhaaldelijk gezondheidsklachten geuit, maar uiteindelijk hebben 
externe longspecialisten vastgesteld dat hun werk de oorzaak was. (…) De sociale part-
ners zijn heel belangrijk in België. De sociale consensus mobiliseert gewoonlijk de werk-
nemers, de werkgevers en de publieke opinie. De sociale partners hebben echter evenmin 
hun rol gespeeld. Enkel de asbestindustrie sprak namens de werkgevers.(…) Omdat het 
ministerie ons naar de werkgevers stuurde voor informatie, hebben we frequent contact 
gehad en dan vooral met het belangrijkste bedrijf, Eternit. Dat bedrijf had een lobby-
groep opgericht, namelijk het Centrum voor Informatie Asbest Benelux (CIAB). Derge-
lijke groepen zijn ook opgericht in Frankrijk en Groot-Brittannië. Er was trouwens ook 
een internationaal Centrum voor Informatie over Asbest. Ook door de werknemers wer-
den we niet gunstig onthaald. De werknemersorganisaties hadden vooral schrik voor de 
werkgelegenheid. Ze hebben ons duidelijk gezegd hen niet lastig te vallen met dat pro-
bleem. De Belgische consensus, gebouwd op wederzijdse erkentelijkheid, heeft  gefaald in 
de asbestkwestie. De industrie heeft  gevochten tegen maatregelen en België is nooit voor-
loper geweest op het vlak van asbestregelgeving. België heeft  altijd gewacht op de Euro-
pese Commissie. (…) Ondanks het feit dat onze uitzendingen begonnen zijn in 1977, dus 
dertig jaar geleden, en een twaalft al programma’s omvatten, zijn we niet gevolgd door de 
geschreven pers, de Nederlandstalige noch de Franstalige.(…) De politici hebben het pro-
bleem niet ter harte genomen, maar ze werden niet aangespoord door werknemers, 
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werkgevers of een pers, gemobiliseerd voor het onderwerp. (…) Het is mogelijk dat de 
werkgelegenheid doorslaggevend was voor de vakbonden. De asbestindustrie bezat 
blijkbaar veel invloed in het ministerie van Arbeid. Hoe kan men anders verklaren dat 
er geen register bestaat van de asbestziekten of van mesotheliomen? Hoe valt anders te 
verklaren dat het ministerie ons geen gegevens bezorgde maar voor informatie doorver-
wees naar Eternit zelf? Eternit was een van de vijf belangrijke asbestmultinationals van 
dat moment en was heel invloedrijk in alle niveaus van onze samenleving. Het Belgische 
consensusmodel heeft  tegen de asbestarbeiders en uiteindelijk tegen de maatschappij 
gewerkt, want asbest is hier later verboden dan in de ons omringende landen, met als 
gevolg meer asbest in het milieu en meer zieken (…)”

288. Door het Vlaamse Parlement werden vervolgens twee voorstellen van 
resolutie aangenomen over de verspreiding van asbest in het milieu. De resoluties 
bevatten onder meer de aanbeveling om meer middelen te investeren in het 
onderzoek naar de incidentie van asbestgevallen, en om de inzameling van asbest 
op containerparken op een veilige manier te laten gebeuren. Aan de Vlaamse 
Regering werd ook gevraagd om bij de federale regering aan te dringen op maat-
regelen, zoals een goede registratie en een degelijk asbestfonds voor de vergoe-
ding van de slachtoff ers.468 De Belgische federale regering zou uiteindelijk eind 
2006 inderdaad voorzien in de oprichting van een asbestfonds. De immuniteit 
van de werkgever op grond van de beroepsziekteregeling zou daarbij behouden 
blijven, en er zou een nieuwe immuniteitsregel worden ingevoerd voor elk bedrijf 
dat bijdraagt aan het asbestfonds, waardoor er tot op heden geen sprake is van een 
grote druk op de aansprakelijkheidsjurisprudentie in België in de asbestkwestie. 

468 Het Vlaams Parlement riep op tot de realisatie van onder meer volgende beleidsdoelstellingen 
op het niveau van de gewesten:
– het gratis, laagdrempelige en veilige inzameling van hechtgebonden asbestafval op alle 

gemeenten;
– de inventarisatie en sanering van alle plaatsen waar asbest gebruikt werd voor verharding 

(onder meer asbestdraailingen) en de particuliere eigenaars te beschouwen als onschul-
dige;

– de verplichting om bij elk oriënterend bodemonderzoek de aanwezigheid van asbest te 
onderzoeken.

 Een aantal elementen die verband houden met de asbestproblematiek kunnen niet op Vlaams 
niveau geregeld worden. Daarom werd ook verzocht aan de Vlaamse Regering om volgende 
punten bij de federale overheid aanhangig te maken:
– de invoering van een register van asbesthoudende producten;
– de analoge vergoeding van alle slachtoff ers van asbestziekten onafh ankelijk van de oor-

zaak van blootstelling (in de professionele sfeer of daarbuiten);
– de invoering van de schuldvraag naar Frans model (de onverschoonbare fout), wat merk-

waardig genoeg inhoudt, volgens de resolutie, dat alle slachtoff ers van een beroepsziekte 
als gevolg van asbest, altijd worden vergoed;

– de oprichting van een asbestfonds;
– de invoering van een uitzondering op de algemene verjaringsregeling.

 Van een goede registratie van asbestbenadeelden, is zoals gezegd, tot op heden nog geen werk 
gemaakt. Wel heeft  de federale overheid in 2007 voorzien in de oprichting van een asbestfonds 
(zie hierna hoofdstuk twaalf). De Vlaamse Regering vaardigde in 2007, wat haar bevoegdhe-
den betreft , een ‘Actieplan Asbest’ uit (zie www.lne.be/070124_actieplan_asbest.pdf).
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Kern van het debat in België was immers niet langer de vraag hoe de asbestkwes-
tie in België is kunnen ontstaan, en wie er verantwoordelijkheid voor draagt, 
maar wel de vraag hoe de asbestbenadeelden adequaat kunnen worden vergoed 
(waarover meer in deel drie hierna).

289. In alle onderzoeksrapporten in Nederland, België (Vlaanderen), en Frank-
rijk zouden uiteindelijk min of meer dezelfde redenen worden aangevoerd (hier 
verkort samengevat) om de latentie te verklaren waarmee de eigen beleidsmakers 
destijds zijn overgegaan tot een verbod op het gebruik, en de verwerking van 
asbestproducten:
– het feit dat (in eerste instantie althans) voornamelijk werknemers (arbeiders) 

in de asbestindustrie werden getroff en, die niet de mogelijkheid hadden om de 
risico’s van blootstelling aan asbest correct in te schatten; arbeiders hadden 
immers geen toegang tot de dan reeds voorhanden wetenschappelijke studies 
met betrekking tot asbest;

– het gegeven dat het gevaar op chronische gezondheidsschade destijds meer 
geaccepteerd was als een ‘normaal’ gevolg van de arbeidswerkzaamheden dan 
vandaag het geval is;

– de lange latentietijd van asbestziekten die met zich bracht dat de gevolgen van 
blootstelling aan asbest ernstig werden onderschat;

– de wetenschappelijke onzekerheden met betrekking tot het gevaar van bloot-
stelling aan asbest bij lage dosissen;

– de tekortkomingen respectievelijk het gebrek aan functioneren van het sys-
teem van de arbeidsinspectie;

– de politiek-economische en sociale context van de jaren zeventig van vorige 
eeuw van groeiende werkloosheid, die met zich meebracht dat de overheden 
en sociale partners eerder kozen voor de bescherming van de economie en van 
de werkgelegenheid dan voor de aanpak van ‘verborgen problemen’ als lange-
termijnziekten;

– de opmerkelijke rol van de asbestlobbygroepen waarin ook wetenschappers en 
vertegenwoordigers van sociale partners en overheden zetelden, die een zware 
druk uitoefenden om de handhaving van het zogenaamd ‘gecontroleerde’ 
gebruik van asbest te bestendigen.

290. Deze analyse van de oorzaken van het latente optreden van de beleidsma-
kers bij de (h)erkenning van de asbestkwestie als een vergoedingsvraagstuk in de 
verschillende landen, ziet mijns inziens twee belangrijke factoren over het hoofd. 
Een eerste factor is het verminderde belang van asbest in de samenleving door de 
opkomst van vervangproducten en door de wijziging van de economie van een 
grondstoff eneconomie in een netwerkeconomie eind van de jaren zeventig, waar-
door asbest als grondstof niet meer onontbeerlijk was in de industrie, en dus de 
tegenstanders van asbest een strategisch voordeel kregen en de kanteling, de 
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omslag in de belangenwaardering tussen asbest en maatschappelijke gezondheid 
mogelijk werd. Daarmee samenhangend en nieuw was de angst voor de opkomst 
van ‘nieuwe sociale risico’s’ vanaf de jaren zeventig, en de stijgende behoeft e aan 
sociale veiligheid en bescherming, die de nultolerantie ten aanzien van asbest en 
asbestgezondheidsrisico’s verder zouden voeden.

5.4. DE REGULERING EN DE BEPERKING VAN DE 
ASBESTPRODUCTIE IN NOORD-AMERIKA EN 
IN DE GROEILANDEN

291. Bij het asbestverbod van de Europese Unie hebben zich ondertussen ver-
schillende landen aangesloten.469 Momenteel is in 55 landen wereldwijd, de 
import, de productie en de verwerking van asbest vrijwel geheel verboden470, het-
geen uiteraard niet betekent dat het ‘asbestvolksgezondheidsprobleem’ in deze 
landen opgelost is. Omwille van het massale gebruik van asbest in onder meer 
vele gebouwen en producten in het verleden zijn er nog grote hoeveelheden asbest 
aanwezig in de maatschappij. Op dit ogenblik bestaat er in geen enkel land een 
volledige asbestverwijderingsplicht. In Frankrijk is de regulering het meest ver-
regaand waar het in zijn wetgeving de eigenaars van gebouwen (ook privéwonin-
gen) oplegt het gebouw op de aanwezigheid van asbest te onderzoeken, en waar 
nodig, herstelwerken uit te voeren.471

469 In Australië werd een algemeen asbestverbod ingevoerd in 2003. Zoals dit het geval is in 
Europa, ziet het asbestverbod niet op asbestmaterialen of producten die reeds in het milieu 
aanwezig zijn, wel op de nieuwe verkoop of verwerking, import en export van asbest. Zie 
www.legislation.act.gov.au/di/2005-297/current/pdf/2005-297.pdf.

470 In de hiernavolgende landen geldt een verbod op de import, verwerking, productie en export 
van alle soorten asbest:

Algerije Duitsland Italië Mozambique Seychellen

Argentinië Egypte IJsland Nederland Slovakije

Australië Estland Japan Nieuw-Caledonië Slovenië

Bahrein Finland Jordanië Noorwegen Spanje

België Frankrijk Koeweit Oman Tsjechische Rep.

Brunei Gabon Letland Oostenrijk Zweden

Bulgarije Griekenland Litouwen Polen Zwitserland

Chili Honduras Luxemburg Portugal Turkije

Croatië Hongarije Luxemburg Qatar VK

Cyprus Ierland Malta Roemenië Uruguay

Denemarken Israël Mongolië Saoedi-Arabië Zuid-Afrika

471 Decreet nr. 2011-629 van 3 juni 2011 ‘relatif à la protection de la population contre les risques 
sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis’ en het Decreet nr. 2012-639 
van 4 mei 2012 ‘relatif aux risques d’exposition à l’amiante.’
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5.4.1. NAAR EEN QUASI-ASBESTVERBOD IN DE 
VERENIGDE STATEN EN IN CANADA

292. In de Verenigde Staten is er tot op heden geen algemeen asbestverbod van 
kracht. Wel zijn daartoe reeds verschillende wetsvoorstellen ingediend. Zo werd 
een ‘Ban Asbestos in America Act’ ingediend zowel in 2002, 2003, als in 2007, 
maar geen enkele van deze wetten zou uiteindelijk worden aangenomen. Volgens 
de parlementaire voorbereidingen bij de ‘Ban Asbestos in America Act’, versie 
2007, zouden vele Amerikanen geloven dat asbest reeds lang verboden is in de 
Verenigde Staten en zou de afwezigheid van een asbestverbod er nog toe leiden 
dat er nog steeds asbest wordt geïmporteerd en verwerkt in de Verenigde Staten, 
onder meer als koppelingsschijven en remmateriaal voor voertuigen.472

293. De eerste asbestregelgeving in Canada werd pas uitgevaardigd in 1999. Th e 
Canadian Environmental Protection Act heeft  in 1999 asbest aangemerkt als een 
gevaarlijke stof, waardoor de uitstoot van asbest in de omgeving van asbestmij-
nen en asbestverwerkende bedrijven werd gereguleerd. De Hazardous Products 
Act for Manufactures, Importers, Distributors and Retailers (2009) verbiedt sinds 
kort ook de verkoop van ruwe asbest aan consumenten. Daarnaast verbiedt deze 
wet ook de productie en de handel in verschillende asbesthoudende producten, 
meer bepaald de gevaarlijke asbestspuitproducten. Enkel producten waarin asbest 
ingekapseld is, zijn nog toegestaan op de markt.

5.4.2. NAAR EEN ASBESTVERBOD IN DE GROEILANDEN?

294. De meerderheid van de landen die lid zijn van de Wereldgezondheidsorga-
nisatie (WHO), hebben nog geen verbod op (alle) asbestsoorten uitgevaardigd, 
maar zien slechts op een ‘gecontroleerd’ gebruik van asbest. Wereldwijd woont 
het grootste deel van de bevolking die momenteel nog structureel aan asbest kan 
worden blootgesteld in landen in Azië, Zuid-Amerika, Afrika en de toenmalige 
USSR. Meer dan 85% van de asbest die wereldwijd wordt ontgonnen wordt thans 
immers zowel verwerkt als geconsumeerd in deze regio’s waar het niveau aan 
beschermingsmaatregelen en de opvang van sociale risico’s veel lager ligt dan in 
de ‘oude’ industriële landen (West-Europa en Noord-Amerika).473

295. Onderzoek in landen waarin een algemeen asbestverbod is aangenomen, 
wijst nochtans uit dat deze landen het aantal mesothelioomgevallen twee keer zo 

472 B. Castleman, “Asbestos is not banned in North America”, European Journal of Oncology 2006, 
p. 85-88.

473 R.L. Virta, Asbestos. 2010 Minerals Yearbook, U.S. Department of the Interior U.S. Geological 
Survey, 2011, zie http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/asbestos/mcs–2011-as-
bes.pdf.
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snel zagen dalen als landen waarin geen asbestverboden werden aangenomen.474 
De bereidheid in de nieuwe groeilanden om over te stappen op een volledig asbest-
verbod, is vanuit rationeel-economische motieven, echter niet zeer waarschijnlijk. 
Het is van belang om te benadrukken dat niet de aard van de asbestrisico’s door-
slaggevend was bij de omslag in het denken over asbest van ‘wondermateriaal’ tot 
‘probleemstof ’ in de oude industriële landen. Het was vooral het verminderde 
belang van asbest in de samenleving dat dit perspectief deed evolueren, en vervol-
gens de beeldvorming en de framing van verantwoordelijkheden in de asbestkwes-
tie tegen de achtergrond van de afwezigheid van voldoende dekking van sociale 
verzekeringen (zie hierna hoofdstuk dertien en veertien). Ook om die reden is het 
weinig waarschijnlijk dat de overheden in de nieuwe groeilanden ‘uit zichzelf ’ 
overgaan tot de uitvaardiging van asbestverboden. In hoofdstuk zes hierna wordt 
overigens wel onderzocht in welke mate internationale instrumenten daarbij wel 
een sturende rol kunnen spelen.

296. Rusland is momenteel de grootste asbestproducent ter wereld, gevolgd door 
China, Kazachstan, Brazilië, Zimbabwe en Colombia. China en India zijn thans 
ook de grootste consumenten van asbest op mondiaal vlak, gevolgd door Rusland, 
Kazachstan, Brazilië (en daarnaast ook Indonesië, Th ailand, Vietnam en Oekra-
ine). Het gebrek aan stringente regulering in enkele van deze nieuwe groeilanden 
is zorgwekkend, zeker wanneer men weet dat het gebruik van asbest in deze lan-
den wereldwijd nog altijd stijgt. Deze landen zijn veel minder ervaren dan de oude 
industriële landen, zowel in het uitvaardigen van beschermingswetgeving ex ante, 
als in het opvangen van sociale risico’s ex post.475

297. Het idee van de ‘safe use of chrysotile asbestos’ steunt op de gedachte dat het 
mogelijk is om via de implementatie van adequate beschermingswetgeving het 
vrijkomen van asbestvezels tegen te gaan. De realiteit toont echter aan dat van de 
handhaving van een dergelijke technische infrastructuur en van de handhaving 
van asbestregulering in vele nieuwe groeilanden nauwelijks sprake is476:

“It is quite hypocritical of those industries to relocate to the least-developed nations and 
then to claim that workers there can work safely with toxic materials such as asbestos. 
Anyone who has travelled in the poor nations of Southeast Asia will have seen workers 
using asbestos in the most uncontrolled condicions, for example, cutting asbestos-con-
crete pipes with circular saws or trowelling asbestos insulation on to walls in the com-

474 K. Nishikawa, K. Takahashi, A. Karjalainen, C. Wen, Sugio Furuya, T. Hoshuyama, M. 
Todoroki, Y. Kiyomoto, D. Wilson, T. Higashi, M. Ohtaki, G. Pan, G. Wagner, “Recent 
Mortality from Pleural Mesothelioma, Historical Patterns of Asbestos Use, and Adoption of 
Bans: A Global Assessment”, Environ Health Perspect. 2008, p. 1675-1680.

475 Zie voor Nederland G. Van der Laan, “Mesothelioom rond Goor en ver daarbuiten: het asbest-
drama ontvouwt zich verder”, Ned.Tijdschr.Geneeskd. 2007, p. 2422-2425.

476 Zie hierover K. Ruff , “Quand le Canada exporte le mal”, Publicatie Institut Ridedau 2008, zie 
www.rideauinstitute.ca/fi le-library/exportingharmFRweb.pdf.
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plete absence of any form of respiratory protection. Th e argument that workers can be 
protected against asbestos in nations that have no legal infrastructure in occupational 
health is a cruel joke”.477

5.5. DE ROL VAN DE RECHTSPRAAK EN BELEID EN 
DE ROL VAN DE BURGER BIJ DE OMGANG MET 
BLOOTSTELLINGSRISICO’S AAN ASBEST IN DE 
ONDERZOCHTE LANDEN VANDAAG

5.5.1. DE BEPERKTE FINANCIËLE TUSSENKOMST VAN DE 
OVERHEID BIJ ASBESTSANERINGSKOSTEN

298. In tegenstelling tot wat het geval is bij de vergoeding van asbestgerela-
teerde gezondheidsschade (de tussenkomst wanneer risico’s zich voltrokken heb-
ben), is de overheid niet geneigd om preventief zelf de kosten te dragen, daar waar 
de regulering van asbestrisico’s op zichzelf wel zeer verregaand is. Aan het einde 
van de jaren negentig werden in Nederland in dat opzicht bijvoorbeeld regels uit-
gevaardigd met betrekking tot de sanering van met asbest verharde wegen. De 
‘Regeling Asbestwegen Wet Milieugevaarlijke Stoff en’478, die enerzijds het bezit 
van een asbestbevattende weg of erfverharding verbood en anderzijds een subsi-
die regelde voor particulieren die zich daardoor tot sanering genoodzaakt zagen, 
werd ingevoerd in 1999 en is later omgezet in het ‘Besluit Asbestwegen’, met bij-
behorende saneringsregeling.479 Hierdoor werd de aanwezigheid van asbest in 
wegen verboden. Particulieren konden gebruik maken van een subsidieregeling 
voor het saneren van eigen asbestwegen.480 In dit besluit, dat de Regeling asbest-
wegen vervangt, is bepaald dat eigenaren van asbesthoudende wegen op uiterlijk 
1  januari 2000 maatregelen moesten hebben getroff en om te voorkomen dat 

477 Aldus Philip Landrigan, voorzitter van het Collegium Ramazzini (P. Landrigan, “Letter to the 
editor”, Can Med Assoc J 2001, p. 1191.) Het Collegium Ramazzini is een internationale weten-
schappelijke vereniging gespecialiseerd in de arbeids- en milieugeneeskunde die genoemd is 
naar Bernardino Ramazzini, de grondlegger van de arbeidsgeneeskunde, en professor genees-
kunde aan de Universiteiten van Modena en Padua in de vroege 18de eeuw. Het collegium 
Ramazzini bestaat uit 180 vermaarde medici en wetenschappers van over de hele wereld en 
richt zijn activiteiten op de preventie van ziekte en de promotie van de gezondheid. In 1999 
riep het Collegium Ramazzini op tot een internationale ban van asbest: “To eliminate the bur-
den of disease and death that is caused worldwide by exposure to asbestos, the Collegium 
Ramazzini calls for an immediate ban on all mining and use of asbestos. To be eff ective, the ban 
must be international in scope and must be enforced in every country in the world.” (Sixth 
Collegium Ramazzini Statement (1999). Call for an International Ban on Asbestoswww.colle-
giumramazzini.org/download/6_SixthCRStatement%281999%29.pdf.).

478 Stcrt. 1999, nr. 28 met Saneringsregeling asbestwegen Twente, Stcrt. 1999, nr. 128.
479 Stcrt. 2000, nr. 18 met Saneringsregeling overige asbestwegen, Stcrt. 2000, nr. 59.
480 Zie hierover: www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/asbest–0/situatiegericht–0/

wegen.
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gebruikers van deze wegen aan asbest worden blootgesteld. Deze maatregelen 
kunnen bestaan uit de verwijdering van het asbesthoudende materiaal door een 
deskundig asbestverwijderingsbedrijf of uit afdekken met asfalt, beton of klin-
kers. Voor bepaalde categorieën eigenaren gold een uiterste datum van 1 juli 2001 
in plaats van 1 januari 2000.481 De ‘Regeling nadere voorschrift en asbestwegen’ 
geeft  aan welke voorschrift en gesaneerde wegen die niet vaak gebruikt worden, 
moeten voldoen. De VROM-inspectie houdt toezicht op de naleving van het 
besluit. Daarnaast heeft  de overheid ook voorzien in diverse saneringsregelingen 
in de regio’s rond de gemeenten Hof van Twente en Harderwijk, op kosten van de 
overheid.482 Eigenaren van asbestwegen en asbestbevattende stroken in deze 
regio’s kregen hierdoor de mogelijkheid om een sanering op kosten van de over-
heid te laten uitvoeren.

Niet elke asbestweg en asbestbevattende strook uit de regio kwam voor de 
saneringsregeling in aanmerking, zo blijkt uit een vonnis van de Rechtbank Almelo 
van 13 oktober 2010. In de ‘Regeling nadere voorschrift en asbestwegen milieube-
heer’ is uitgewerkt wanneer een asbestweg veilig kan worden gebruikt en sanering 
dus niet noodzakelijk is. Dit is het geval wanneer de weg niet intensief wordt 
gebruikt (verkeersklasse 1 of 2a), het asbest voor 1 juli 1993 is aangebracht en de 
weg een in een goede staat verkerende duurzame afscherming van het asbest heeft , 
bestaande uit asfalt, klinkers of beton, of een minimaal 20 cm dikke laag zand, 
grond, puingranulaat of materiaal dat een vergelijkbare afscherming biedt. De fei-

481 Bij het besluit hoort de ‘Regeling nadere voorschrift en asbestwegen Wm’ (Stcr 2000, br. 190 
met een rectifi catie in Stcr. 2000, nr. 212 en gewijzigd bij Stcr 2002, nr. 175 en Stcr 2008, nr. 101) 
en de ministeriële regeling waarin de uiterste saneringsdatum voor bepaalde categorieën eige-
naren werd uitgesteld naar 1 juli 2002 (Stcr van 7 mei 2001).

482 Het betreft  de ‘Saneringsregeling asbestwegen Twente’ en de ‘Saneringsregeling overige asbest-
wegen’. Na deze regelingen verschenen nog de ‘Saneringsregeling asbestwegen Haaksbergen’ 
de ‘Saneringsregeling asbestwegen tweede fase’ en de ‘Saneringsregeling asbestwegen derde 
fase’. Onder deze regelingen zijn in de eerste saneringsronde, die plaatsvond tussen 2000 en 
2003, 250 asbestwegen en erven gesaneerd op kosten van de overheid. De tweede ronde, die 
liep van 2003 tot midden 2010, zorgde voor 550 saneringen. De derde en laatste ronde, gestart 
in 2006, is de op dit moment nog enig lopende ronde waarin op kosten van de overheid een 
asbesthoudende weg of erfverharding gesaneerd wordt. Om in aanmerking te komen voor de 
overheidsgefi nancierde regeling, diende aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. Zo moest 
de weg of het erf binnen een straal van 12 kilometer rond de toenmalig gemeente Goor (nu: 
Hof van Twente) of Harderwijk liggen en moesten de asbestbevattende afvalstoff en die waren 
aangebracht rechtstreeks afk omstig zijn van de fi rma Asbestona of Eternit. Eigenaren van 
asbestbevattende wegen buiten een straal van twaalf kilometer rondom de toenmalige 
gemeente Goor of Harderwijk kwamen niet in aanmerking voor een saneringshandeling of 
subsidie, tenzij er ‘gegronde redenen’ voorhanden waren. Deze regelingen zagen op wegen die 
crocidoliet bevatten dat na 1 oktober 1978 was aangebracht; wegen waarop na 1 juli 1993 asbest 
was aangebracht of wegen en stroken, waarop asbestbevattende afvalstoff en waren aange-
bracht die niet rechtstreeks afk omstig waren van Asbestona of Eternit. Wie in de derde fase 
gebruik wou maken van de sanering, moest hiertoe voor 1 september 2009 een aanvraag indie-
nen. Deze aanvraag mocht alleen worden ingediend door de eigenaren van wegen die waren 
aangemeld in het kader van de ‘aanvullende inventarisatie van asbestwegen’, zoals die was 
uitgevoerd door de provincies Overijssel en Gelderland in de periode 15 mei 2006 tot en met 
1 juli 2006.
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ten die ten grondslag lagen aan het vonnis van de Rechtbank Almelo, kunnen als 
volgt worden samengevat. Op 25 februari 2009 heeft  eiser een aanvraag voor een 
sanering in het kader van de ‘Saneringsregeling asbestwegen derde fase’ ingediend. 
Het betreft  een sanering van de oprit en de erfverharding van zijn woning. Deze 
aanvraag werd afgewezen. Eiser heeft  vervolgens zijn aanvraag aan de rechtbank 
overgelegd en aangevoerd dat er in zijn geval geen sprake is van een duurzame 
afscherming van de oprit en van de erfverharding. De oprit is de afgelopen 12 jaar 
immers tweemaal gerepareerd en is dusdanig verzakt dat grote delen klinkers 
moesten worden uitgenomen waarbij het onderliggende zand moest worden uitge-
vlakt en aangevuld. Daarnaast is er een nieuwe waterleiding gelegd, waardoor de 
oprit ook gedeeltelijk is opengegraven. Uit onderzoek is bovendien gebleken dat de 
asbestvervuiling van zijn perceel ver boven de wettelijke norm ligt. Eiser conclu-
deert dat de oprit niet duurzaam is afgedekt en dat er een kans bestaat dat de 
asbestvezels vrijkomen. De rechtbank oordeelde echter dat de minister in redelijk-
heid had kunnen concluderen dat de betreff ende oprit en erfverharding duurzaam 
zijn afgeschermd. Uit onderzoek is immers gebleken dat de klinkerverharding aan-
eengesloten is en in goede staat verkeert. De oprit is aan twee zijden ingesloten 
door banden waardoor klinkers wel kunnen verzakken maar er niet kunnen ‘uit-
springen’. Eventueel noodzakelijk onderhoud aan de verharding doet naar het oor-
deel van de rechtbank niet af aan de conclusie dat de banden waarin de klinkers 
liggen opgesloten zullen zorgen voor voldoende en duurzame afscherming.

299. In Vlaanderen is er door de Vlaamse overheid in 2006 weliswaar een ‘actie-
rapport’ opgesteld door de Vlaamse Regering met als doel de verwijdering van 
asbest uit het leefmilieu, maar de ‘actieradius’ van dat rapport is zeker ook niet 
het ganse (Vlaamse) grondgebied. De uitvoering van dit actieplan is grotendeels 
overgelaten aan de OVAM (Vlaamse Afvalstoff enmaatschappij). Tot op heden 
zijn er in Vlaanderen twee grote saneringsprojecten geweest, zoals vastgelegd in 
het ‘actieplan asbest’ van de Vlaamse Overheid, die allebei betrekking hadden op 
de wijde omgeving rond het toenmalig asbestbedrijf Eternit. Project 1 liep van 
2004 tot 2008 in Kapelle-op-den-Bos, Willebroek, Puurs, Londerzeel, Grimber-
gen, Sint-Amands en Meise. Project 2 loopt van 2009 tot 2016 in Kapelle-op-den-
Bos, Willebroek, Puurs, Londerzeel, Grimbergen, Sint-Amands, Meise, Buggen-
hout, Kampenhout, Aartselaar, Kontich, Boom, Sint-Katelijne Waver, 
Boortmeerbeek, Zemst, Merchtem, Opwijk, Bornem en Mechelen. Voor het eerste 
project heeft  het Belgische asbestbedrijf Eternit 900.000  euro bijgedragen. Dit 
bedrag werd geraamd op basis van de ingeschatte transport- en stortkosten. Aan 
het tweede project heeft  Eternit niet bijgedragen. De totale verwijderingskosten 
zijn geraamd op 8.000.000 euro. Deze saneringsprojecten werden overigens door 
de Vlaamse afvaladministratie uitgevoerd zonder gewestoverschrijdende coördi-
natie.483 Voor het overige heeft  noch OVAM noch de Vlaamse regering op dit 

483 Informatie ontvangen van OVAM.
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ogenblik plannen om andere grote sites of streken aan een asbestsanering te 
onderwerpen.484

300. Opmerkelijk is dat waar de overheid dus eerder terughoudend is bij het zelf 
optreden met betrekking tot structurele sanerings- en opruimingskosten, de 
overheid niet altijd vertrekt van eenzelfde objectief-rationele risicoperceptie wan-
neer het gaat om maatregelen naar aanleiding van de mogelijke vrijkoming van 
asbestvezels ten gevolge van plotselinge gebeurtenissen zoals verbouwingswerk-
zaamheden of brand. Dit bleek recent nog toen in de zomer van 2012 enkele fl ats 
in de Utrechtse wijk Kanaleneiland werden ontruimd nadat asbest was aangetrof-
fen bij renovatiewerken.485 Heederik betwijfelde of de ontruiming van huizen een 
proportionele maatregel was en omschreef deze verregaande overheidsmaatrege-
len als het gevolg van een ‘asbestmanie’:

“Er hoeft  maar één brokje asbest op straat te liggen en mensen worden bang”, terwijl 
“om gevaar te lopen moet je aardig wat vezels inademen over een langere periode (…) 
een roker heef meer kans op kanker dan de bewoners van de ontruimde fl ats in 
Kanaleneiland”.486

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft  de (gemeentelijke 
overheid) in 2012 ook al eens op de vingers getikt voor een als te hysterisch erva-
ren tussenkomst. Het treff en van verregaande saneringsmaatregelen, naar aanlei-
ding van een (dreigende) asbestblootstelling ten gevolge van renovatiewerken (in 
dit geval ging het om de volledige sluiting van een winkelcomplex), was dispro-
portioneel, aldus de Raad van State, wanneer minder ingrijpende maatregelen 
hadden kunnen volstaan voor de bescherming van de volksgezondheid.487

Opvallend is dus dat de overheid minder geneigd is om op te treden wanneer 
het structurele en indirecte veiligheidsmaatregelen, zoals saneringsmaatregelen, 
betreft  dan wanneer het gaat om rechtstreekse meer zichtbare veiligheidsmaatre-
gelen zoals de sluiting of ontruiming van panden. Typerend aan de huidige veilig-
heids- en milieuwetgeving is inderdaad dat politici en bestuurders vaak geen 
kosten-batenanalyses meer maken van veiligheidsmaatregelen (waar ze dit wel 
doen wat andere maatregelen zoals saneringsmaatregelen betreft ) maar louter 
reageren op emotionele prikkels vanuit de media en actiegroepen; “veel veilig-
heidsbeleid wordt ontworpen door organisaties die juist niét hoeven te betalen voor 
wat ze allemaal bedenken”. Het gegeven dat de ontwerpers van veiligheidsmaat-

484 Informatie ontvangen van OVAM.
485 Zie bv. www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3276574/2012/06/25/Gebied 

-in-Rijnsburg-afgezet-om-asbest.dhtml; www.rtl.nl/components/actueel/rtlnieuws/2012/07_
juli/23/binnenland/onbegrip_en_woede_na_ontruiming_om_asbest_kanaleneiland.
xmlhttp.

486 De Volkskrant 3 augustus 2012.
487 RvSt 22  februari 2012, nr201103226/1/A1, zie: www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_

uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=asbest&verdict_id=jT4NR%2BQ7wdY%3D.
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regelen de pijn van de kosten ervan niet zelf voelen, in tegenstelling bijvoorbeeld 
tot bestuurders die opruimings- en saneringsmaatregelen opleggen, noemt hij 
“bepaald problematisch”.488

5.5.2. DE GEBREKKIGE NALEVING EN HANDHAVING 
VAN ASBESTSANERINGSREGELS

301. De afgelopen jaren hebben verschillende onderzoeken in Nederland uitge-
wezen dat de regels bij het slopen en verwijderen van asbest en van asbesthou-
dende materialen door burgers en ondernemingen zelf vaak niet gerespecteerd 
worden. Het lijkt inderdaad zo te zijn dat er een gap bestaat tussen de angst voor 
de asbestgezondheidsrisico’s in abstracto, die soms hysterische proporties aan-
neemt, en het gebrek aan voorzorg en voorzichtigheid wanneer burgers in een 
concrete situatie zélf geconfronteerd worden met asbest in eigen huis, tuin of bij 
het verrichten van werkzaamheden (waarbij de mogelijke gezondheidsrisico’s dan 
als veel minder dreigend worden ervaren). Volgens Helsloot zijn burgers risico-
realisten (over de vraag of werkelijk 100% veiligheid in het maatschappelijk leven 
mag worden verwacht): “als je burgers uitnodigt om op de stoel van politici te gaan 
zitten, dan veranderen ze binnen een mum van tijd van mening”.489

302. Uit een onderzoek van de VROM-Inspectie in 2007 en 2008 blijkt overigens 
dat veel gemeenten (70%) de landelijke asbestregelgeving onvoldoende hebben 
doorgevoerd in hun bouwverordening en/of in hun werkwijze hebben opgeno-
men.490 Van de 39 gemeenten die eruit waren gepikt en waren geholpen met compli-
ance assistance, bleek twee derde in 2008 zijn asbesttaak niet adequaat uit te voeren. 

In alle onderzochte landen moeten bedrijven die asbest verwijderen, gecertifi -
ceerd zijn. In Nederland heeft  onderzoek van de Arbeidsinspectie in het verleden 
echter ook al aangetoond dat ondanks de extra kwaliteitsborg door de verplichte 
certifi cering voor asbestverwijderingsbedrijven, een naar verhouding groot aan-
tal bedrijven de regelgeving niet of onvoldoende naleeft .491

In 2007 heeft  ook de Nederlandse Algemene Rekenkamer (ARK) onderzoek 
gedaan naar de handhaving en naleving op het gebied van asbestverwijdering. 
Het onderzoek van de ARK ‘Ketenbesef op de werkvloer’ stelde in 2008492 vast dat 
er verbeteringen nodig waren op het gebied van asbesthandhaving. Eén van de 

488 Interview I. Helsloot, VK 20 september 2012.
489 Interview I. Helsloot, VK 20 september 2012.
490 TK Kamerstukken II 2008/09, 22.343 en 25.834, nr. 221.
491 Slechts een kleine minderheid van de gecertifi ceerde bedrijven in Nederland is aangesloten bij 

het in Nederland vaak voorkomende fenomeen van de ‘brancheorganisatie’. Deze bedrijven 
zijn daarom voor de Arbeidsinspectie niet of nauwelijks collectief aanspreekbaar via een bran-
cheorganisatie.

492 TK 31394, nr. 1 en nr. 2, Brief van de ARK, van 27 maart 2008.
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aanbevelingen van de ARK betrof het verbeteren van het toezicht op de feitelijke 
naleving van de asbestregels. Bovendien bleek uit onderzoek van de Nederlandse 
ARK dat de handhavingsketen niet optimaal functioneert. Naar aanleiding van 
dit onderzoek van de Rekenkamer is op vraag van de Nederlandse Tweede Kamer 
onderzoek verricht naar de mate waarin er sprake is van niet naleving van de 
asbestregelgeving in de praktijk. De ministeries van Sociale Zaken en Werk- gele-
genheid (SZW) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) 
hebben daartoe gezamenlijk een onderzoeksopdracht gegeven aan het Bureau 
Bartels dat dit onderzoek heeft  uitgevoerd in de periode oktober 2008 tot en met 
juli 2009. De aan het bureau voorgelegde vraag was in hoeverre er sprake is van 
niet-naleving van de asbestregelgeving, uitgesplitst naar de relevante bepalingen 
van deze regelgeving. Het onderzoeksbureau stelde vast dat er op veel punten 
sprake is van niet-naleving. De niet-naleving varieerde van het indelen in een 
verkeerde risicoklasse en tekortkomingen in de documentatie op de slooplocatie 
tot het niet melden van de start van vergunde werkzaamheden en het ontbreken 
van een eindcontrole. Ook het door de opdrachtgever (zowel particulier als 
bedrijfsmatig) niet aanvragen van een sloopvergunning bij de gemeentelijke over-
heid was een belangrijk aspect waar de regelgeving volgens het bureau niet zou 
worden nageleefd.493

303. In België hebben de verschillende overheden zelf nog geen onderzoek inge-
steld naar het respecteren en handhaven van de huidige asbestverwijderings- en 
sloopregels door particulieren en bedrijven. Mogelijk heeft  dit ermee te maken 
dat de overheid niet alleen de regels bepaalt en handhaaft , maar tegelijk ook een 
partij is op wie de handhaving van de regels zelf van toepassing is (de overheid is 
immers eigenaar van vele gebouwen waarin nog asbest verwerkt is). Hoe strenger 
en doelmatiger de overheid zou optreden, hoe meer ze zou snijden in de eigen 
budgetten. Om die reden kan het voor overheden mogelijk opportuner lijken om 
de ogen gesloten te houden of om niet te veel ruchtbaarheid te geven aan asbest-
saneringsmaatregelen.494 Een actief saneringsbeleid zou overigens ook de nodige 
kosten opleveren, zo blijkt uit de tot nu toe zeer beperkte fi nanciële tussenkom-
sten van de overheid bij asbestsanering (zie hierna). Ook in Frankrijk heeft  een 
onderzoek, uitgevoerd door de Caisse nationale d’assurance maladie des travail-
leurs salariés (CNAMTS) en het Institut national de recherche et de sécurité (INRS) 
uitgewezen dat op 784 werven waar asbestverwijderingswerken zijn uitgevoerd, 
in 67% van de gevallen (zware) overtredingen op de geldende veiligheids- en 
beschermingswetgeving geconstateerd werden.495

493 Het rapport bevatte derhalve geen nieuwe gegevens, maar bevestigde de noodzaak van reeds 
ingezette maatregelen. Een van de gevolgen daarvan was dat er nu in Nederland een asbest-
volgsysteem bestaat, waarmee wordt gecontroleerd wat er gebeurt met asbest dat is verwijderd.

494 Vgl. A. Bergmans en I. Loots, a.w. 1998.
495 Zie de berichtgeving op de website van het Ministerie van Arbeid en Tewerkstelling: www.

afi m.asso.fr/SST/maladies/Desamiantage2005.pdf.
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304. Hoewel in alle drie de landen de regels met betrekking tot de sloop en ver-
wijdering van asbest zeer ‘dicht’ zijn, is het onvermijdelijk overigens ook zo dat er 
in de wetgeving nog lacunes aanwezig zijn. Niet elke situatie kan door de wetgever 
immers worden voorzien. Een eenvoudig voorbeeld uit de dagdagelijkse praktijk 
kan dit illustreren.

Een betonnen rioolbuis, gefabriceerd voor 1994, is ondergronds verankerd. Het 
is mogelijk dat conform de toenmalige werkmethodes de buis tijdens het fabricage-
proces versterkt is met 5% chrysotiel. Artikel 4.54 a van het Nederlandse Arbobe-
sluit bepaalt in zijn eerste lid dat de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende pro-
ducten volledig geïnventariseerd moet worden voordat wordt aangevangen met sloop, 
afb raak en verwijderingswerkzaamheden. Artikel 4.54b bepaalt echter uitzonderin-
gen op deze inventarisatieplicht. Zo is deze inventarisatieplicht niet van toepassing 
indien de werkzaamheden het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbestcement-
houdende waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolleidingbuizen en mantelbui-
zen of delen daarvan, betreft  voor zover zij deel uitmaken van het ondergrondse 
openbare gas-, water- en rioolleidingnet. Moeten deze buizen bij verwijderingswer-
ken of bouwwerken nu beschouwd worden als asbesthoudend (in welk geval de bij-
zondere inventarisatieplicht geldt door een gecertifi ceerd bedrijf) of als niet-asbest-
houdend? En is de grond waarin deze buizen liggen, in beginsel ook verdacht of niet?

Een voorzichtige aannemer zal de nodige onderzoeken laten doen, eerst naar 
de buizen, en vervolgens ook naar de grond, indien asbestsporen worden terug-
gevonden. Het probleem lijkt echter te zijn dat, waar de regelgeving onduidelijk is 
over de toe te passen handelwijze, maar tegelijk zeer dicht is (in dit geval: ruime 
inventarisatieplicht die echter niet van toepassing is indien de werkzaamheden 
het geheel of gedeeltelijk verwijderen van buizen als voorwerp heeft ) aannemers 
en bedrijven zich defensief gaan opstellen en geneigd zijn om geen eigen initiatief 
en verantwoordelijkheid meer op te nemen, naast de letter van de wet.

305. De regels over asbestverwijdering en asbestsloop worden in de praktijk 
weinig gecontroleerd. Of deze normen worden nageleefd of niet, wordt voorna-
melijk vastgesteld door (het toezicht op) de manier van werken en de verboden 
handelingen. De betrokken stad of gemeente, de Arbeidsinspectie en de politie 
zien toe op de naleving van de voorschrift en voor het slopen van asbest uit bouw-
werken ter plaatse waar deze verricht worden. Het ontdekken van inbreuken op 
de overtreding van de regelgeving met betrekking tot de luchtkwaliteitsnormen 
of afvalstoff en gebeurt echter eerder incidenteel, en vaak na melding door bur-
gers, zoals de hiernavolgende uitspraak van de Gentse Correctionele Rechtbank 
van 22 april 2008496 illustreert.

Naar aanleiding van een anonieme oproep bij de politie omtrent het storten van ver-
moedelijk asbestpuin, stelde de Dienst Leefmilieu van de Stad Gent op 3 december 2004 
vast dat er aan een woning verbouwingswerken werden uitgevoerd. Sedert 30 november 
2004 was men begonnen met de afb raak van het plafond, dak en schoorsteen. Het bouw-

496 Corr. Rb Gent, 22 april 2008, TMR 2008, p. 571 e.v.
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afval werd verzameld in een niet afgesloten container die zich bevond op de openbare 
weg. Op het voetpad voor de poort van de woning lag afval, waaronder kleine stukjes wit 
product. Op het voetpad kwamen voortdurend voetgangers voorbij en het product was 
verspreid in de straat. Er werden stalen genomen waarbij de analyse aantoonde dat het 
om asbest ging. De sloopwerken werden uitgevoerd door een erkend onderaannemer, in 
opdracht van de hoofdaannemer. De onderaannemer voerde aan dat er wat hem betreft  
enkel voor de sloopwerken een overeenkomst werd gesloten. Hij ging ervan uit dat de 
werken in een asbestvrije ruimte zouden worden uitgevoerd. De hoofdaannemer 
beweerde dat hij niet op de hoogte was van de aanwezigheid van asbest in het gebouw.

De rechtbank achtte de verklaringen van de beklaagden weinig overtuigend:

“De beklaagden betwisten hun verantwoordelijkheid en verwijzen naar elkaar. Ten 
onrechte. (…) Het staat dus vast dat alle beklaagden zeer goed op de hoogte waren van 
de aanwezigheid van asbest. Dat blijkt uit de bovenvermelde off erte en voorafgaande 
analyse. De bovenvermelde verklaring van [de hoofdaannemer] van 30 maart 2005 dat 
hij “als hoofdaannemer niet op de hoogte was dat dit gebouw asbest bevatte” is zonder 
meer leugenachtig te noemen.

Omwille van het thans goed bekende ernstige gezondheidsgevaar verbonden aan de 
blootstelling aan asbest meent de rechter dat hen ernstig onzorgvuldig handelen kan 
verweten worden:

“Wetende dat er asbest aanwezig was hadden zij de werken niet mogen aanvatten op de 
wijze die zij gedaan hebben. Zij hadden zich vooraf moeten vergewissen of de werf 
inmiddels asbestvrij was. Dat hebben zij niet gedaan. Nochtans zijn zij professionelen. 
Zelfs een ‘wakkere burger’ die de politie verwittigde heeft  gemerkt dat er mogelijks asbest 
verwijderd werd. [De hoofdaannemer] en [de onderaannemer] hebben zich niets aange-
trokken van de hen gemelde aanwezigheid van asbest op de werf. De beklaagden worden 
allen vervolgd als daders/mededaders. Ondanks hun voorkennis, en ondanks hun hoe-
danigheid van professionelen, zijn alle beklaagden ernstig nalatig geweest en hebben 
werknemers en derden in gevaar gebracht. (…) De beklaagden hebben uitsluitend 
gehandeld uit winstbejag en hun eigen economisch belang gesteld boven het belang dat 
de gemeenschap heeft  bij het behoud van een gezond en veilig leefmilieu. Als professio-
nelen zijn zij bijzonder lichtzinnig omgesprongen met een levensbedreigend product. Zij 
hebben mens en milieu in het gevaar gebracht. Op die wijze werden trachten de beklaag-
den aanzienlijke kosten uit te sparen. Daardoor vervalsen zij ook de concurrentie met 
bedrijven die wel de nodige inspanningen doen om de milieuregels na te leven.”

Bij de motivering van de strafmaat verwijst de rechter niet alleen naar de ernst van de 
asbestgezondheidsrisico’s, maar ook naar de grote maatschappelijke kosten die 
gepaard gaat met de inzet van middelen om de asbestregelgeving te handhaven:

“De op te leggen geldboeten moeten duidelijk maken dat de naleving van de regels ter 
bescherming van het leefmilieu ernstig genomen moeten worden, dat de beklaagden zich 
niet ongestraft  boven de wet kunnen stellen en niet enkel de baten maar ook de kosten 
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van hun activiteiten moeten dragen. Een geldboete moet ook van die aard zijn dat zij 
ontmoedigt nog langer de wet te overtreden of aanzet tot een afweging van pakkans en 
economisch voordeel. Bovendien moet ook rekening worden gehouden met de maat-
schappelijke kost die door de beklaagden veroorzaakt wordt in de vorm van de noodza-
kelijke inzet van mensen en middelen voor de handhaving. De inzet van inspectiedien-
sten, politie en justitie betekenen voor de gemeenschap een grote kost.”

Wat in deze uitspraak naar voren komt, is de grote nadruk die de rechter gelegd 
heeft  op het feit dat uit het verweer van de beklaagden duidelijk bleek dat de ernst 
van de situatie in de praktijk onvoldoende door de betrokkenen erkend is. De 
feitensituatie die in het vonnis van de correctionele rechtbank van Gent aan de 
kaak worden gesteld, is jammer genoeg niet uitzonderlijk. Ze heeft  betrekking op 
de vraag in welke mate burgers zélf bereid zijn om verantwoordelijkheid op te 
nemen ten aanzien van de omgang met asbestgezondheidsrisico’s, vraag die 
hierna wordt besproken.

5.5.3. NAAR EEN ACTIEVE ROL VAN DE BURGER BIJ DE 
AANPAK VAN ASBESTSANERING?

306. Hoewel de risico’s die verbonden zijn aan het werken met asbest en met het 
contact met asbesthoudende producten algemeen bekend zijn (of geacht worden 
algemeen bekend te zijn), worden in de praktijk asbestmaterialen nog veelvuldig 
door burgers en ondernemingen zelf op een onverantwoorde wijze verwijderd, 
met name in de gevallen waar zij zelf moeten opdraaien voor de kosten van 
asbestverwijdering. Met enige regelmaat verschijnen dan ook berichten in de 
media en in de gepubliceerde rechtspraak (zie hiervoor) over een veroordeling 
van bouw- en sloopbedrijven voor het niet naleven van de regelgeving inzake 
asbestverwijdering of bijvoorbeeld over het reinigen door particulieren van 
asbestdaken met een hogedrukreiniger.497 Dergelijke overtredingen van de 
asbestregulering hebben uiteraard veel te maken met de kosten die zijn verbon-
den aan het naleven van de stringente veiligheidsvoorschrift en. Ze hebben mijns 
inziens echter ook te maken met het gegeven dat de burger in het huidige over-
heidsbeleid volledig is ‘weggereglementeerd’.

De burger komt in de bestaande wetgeving immers enkel nog in beeld als een 
‘passief ’ rechtssubject voor wie een strikt kader aan regelgeving is uitgewerkt, 
afh ankelijk van de aard van de regeling, bijvoorbeeld de ‘saneringsplichtige’ (in de 
milieuwetgeving), het ‘slachtoff er’ (in het schadevergoedingsrecht), de werkne-
mer (in de arbeidsveiligheidswetgeving), de ‘consument’ (in de productveilig-
heidswetgeving) enzovoorts. In de milieuveiligheidswetgeving speelt ‘de burger’ 
dan weer een rol in de gedaante van ‘de afvalverwijderings- of saneringsplichtige’. 

497 Zie bv. de bespreking in E. de Kezel, “Enkele problemen inzake de vergoeding van schade ten 
gevolge van een blootstelling aan asbest”, TMR 2000, p. 343-348.



Hoofdstuk 5. De totstandkoming van asbestregulering in nationaal verband

Intersentia 181

De modale burger die zich kennelijk niet aangesproken voelt door het geheel aan 
stringente sanerings- en verwijderingsvoorschrift en en plichten, maar die toch op 
een verantwoorde wijze wil omgaan met asbestgezondheidsrisico’s, vindt zichzelf 
moeilijk terug in de huidige asbestregulering, hetgeen tot de nodige frustraties 
aanleiding kan geven die op hun beurt weer kunnen uitmonden in het niet-nale-
ven van de (in de regel zeer dure) saneringswetgeving. De Nederlandse staatsse-
cretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft  in een reactie op 
het gebrek aan naleving van de saneringswetgeving in het algemeen overleg met 
de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer 
van 9 november 2011 aangegeven dat, wat hem betreft , de oplossing erin bestaat 
dat “het illegaal verwijderen van asbest keihard wordt aangepakt”. De Arbeidsin-
spectie en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) zullen daarbij 
worden ingezet en inspecties zullen worden verricht bij de zogenaamde ‘asbest-
achterblijvers’, aldus de staatssecretaris.498 Eveneens zal er meldingsinformatie 
over asbestsanering worden doorgegeven aan gemeenten, die daarop vervolgens 
actie kunnen ondernemen. Volgens de staatssecretaris zou de daardoor ontstane 
verhoogde pakkans leiden tot een andere kosten-batenafweging bij bedrijven en 
particulieren in de dagelijkse praktijk, waardoor de illegale sloop als minder aan-
trekkelijk zou worden ervaren.

307. Evident moet de overheid regels bepalen om de samenleving in goede 
banen te leiden, maar regels bepalen volstaat natuurlijk niet. De overheid moet die 
ook kunnen handhaven. En daar wringt bij de asbestsaneringswetgeving vaak de 
schoen. Uit het eerder vermelde onderzoek in Nederland blijkt dat ‘de burger’ zich 
in de regel niet aangespoord voelt om zelf de kostprijs te dragen van dure sane-
ringsmaatregelen, waardoor ook asbestverwijderingsbedrijven, om concurrenti-
eel te blijven, het met de regels niet altijd even nauw nemen. Aangezien asbest 
wijd verspreid is in de samenleving, heeft  de overheid ook niet de middelen ter 
beschikking om elke mogelijke asbestverwijderingsoperatie in kaart te brengen 
en te gaan controleren. De overheid kan immers niet alle overtredingen op de 
asbestregelgeving voorkomen, de schaarse handhavingscapaciteit in combinatie 
met de omvang van het handhavingsbereik dwingt tot het maken van keuzes. Op 
vragen als ‘hoe kan de overheid ervoor zorgen dat het verantwoordelijkheidsge-
voel van burgers bij de verwijdering van asbest en bij saneringsoperaties wordt 
vergroot’, moeten de antwoorden echter niet worden gezocht in verregaande con-
trole- en handhavingsacties, maar bij een ander type burger (‘de verantwoorde-
lijke en zelfredzame burger’) die momenteel nog niet zichtbaar is in de wetgeving. 
Het gaat om de burger die zelf verantwoordelijkheid opneemt voor de omgang 
met gezondheidsrisico’s in de samenleving. Daarbij kan gedacht worden aan de 
volgende uitgangspunten. Hebben burgers de plicht om zich op de hoogte te stel-
len van asbestgezondheidsrisico’s in hun omgeving en om initiatieven te nemen 

498 TK Kamerstukken II, 2011/2012, 25883, nr. 206.
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ter beheersing van deze risico’s (zij het door signalering aan de bevoegde over-
heidsdiensten)? Hebben burgers de plicht om preventieve maatregelen te treff en 
in hun eigen (woon)omgeving en kunnen zij elkaar daarop aanspreken? Hebben 
burgers de plicht om andere burgers te waarschuwen en te alarmeren bij een drei-
gende vrijkoming van asbestvezels (bv. bij brand of afb raakwerkzaamheden) en 
op welk moment komt deze plicht in de plaats van de opsporings- of waarschu-
wingsplicht door de overheid?

308. De nadruk leggen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers veronder-
stelt ook dat burgers de tools krijgen om die verantwoordelijkheden waar te 
maken. De vraag die zich daarbij opdringt is nu te weten welke regelgeving in 
staat is om enerzijds, zoals nu gebeurt, de ‘achterblijvers’ aan te pakken, maar 
tegelijkertijd ook de ‘actieve’ burger toelaat en stimuleert om zelf verantwoorde-
lijkheid op te nemen, zonder dat het beleid ‘doorschiet’ door al te ingrijpende 
beschermings- of saneringsvereisten op te leggen. Er kan mijns inziens best 
gedacht worden aan de introductie van een mix aan handhavende en vergoe-
dende civielrechtelijke, naast bestuursrechtelijke en strafrechtelijke maatregelen, 
zoals bijvoorbeeld het opdragen van een zorgplicht aan woningcorporaties, pro-
duct recall maatregelen, de oprichting van een asbestsaneringsfonds, een subsi-
dieregeling voor verwijderingskosten en fi scale gunstmaatregelen.

5.5.3.1. Het opdragen van een zorgplicht aan woningcorporaties en 
huisvestings maatschappijen

309. In de eerste plaats kan gedacht worden aan het opdragen van een zorg-
plicht aan woningcorporaties en huisvestingmaatschappijen tot asbestsanerings-
maatregelen ten aanzien van hun gebruikers: de huurders van hun op de markt 
aangeboden huurwoningen. Medio maart 2011 verklaarde minister Donner in de 
Nederlandse Tweede Kamer in dit verband bijvoorbeeld dat woningcorporaties 
een zorgplicht hebben ten aanzien van hun huurders met inbegrip van de plicht 
tot het inventariseren waar asbesthoudende materialen zich in een woning bevin-
den, de risico’s hiervan in kaart te brengen en de huurders daarover te informe-
ren.499 Deze zorgplicht is volgens Donner neergelegd in het in 2007 opgestelde 
‘Aedes500-protocol’501 en Handboek Asbest502, dat door Aedes in overleg met het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu tot stand is gekomen. In het handboek 
wordt benadrukt dat de verantwoordelijkheid voor de aanpak van asbest bij de 
corporatie zou moeten liggen.

499 Aanhangsel Handelingen II, 2010/11, 60, nr. 7.
500 Aedes is de Nederlandse branchevereniging van woningcorporaties.
501 Aedes-protocol, ‘Asbestverwijdering bij mutatie- en klachtenonderhoud’, Den Haag, Aedes ver-

eniging van woningcorporaties 2007, zie www.aedes.nl.
502 Handboek Asbest. Th eorie en praktijk voor het correct verwijderen van asbest, Den Haag, Aedes 

vereniging van woningcorporaties 2011, zie www.aedes.nl.
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In de mate dat de overheid zelf niet optreedt, ligt het voor de hand dat het 
aansprakelijkheidsrecht zal worden ingezet om deze zorgplicht vorm te geven ten 
aanzien van andere marktpartijen. De omgang met risico’s, en de daaraan ver-
bonden kosten, worden thans immers meer en meer overgelaten aan semipu-
blieke marktpartijen. De vraag is of deze taakverschuiving ook zorgt voor een 
verschuiving van de aansprakelijkheid? In de regel is het zo dat diegene die ver-
antwoordelijkheid op zich neemt voor bepaalde zorgtaken in de samenleving en 
daardoor ook een feitelijke of juridische machtpositie bezit ook voldoende pre-
ventiemaatregelen op zich moet nemen en bij tekortschieten of nalaten de eventu-
ele schade moet vergoeden. 

5.5.3.2. Product recall maatregelen

310. In de Nederlandse Tweede Kamer heeft  de minister van VROM in 2008 
toegelicht dat zij de mogelijkheid verkent om het asbestbedrijf Eternit op grond 
van de Europese regelgeving te verplichten in het verleden op de markt gebrachte 
asbestproducten en afvalstoff en terug te nemen (zogenaamde product recall 
maatregel).503 Dit zou een aantrekkelijke optie zijn omdat de jurisprudentie ten 
aanzien van de mogelijkheid van kostenverhaal voor verwijderings- en sanerings-
kosten zeer terughoudend is. Het voornemen werd (tot dusver) niet gerealiseerd.

De producent die een gebrekkig product in het verkeer heeft  gebracht, heeft  de 
verplichting om verdere schade te voorkomen. De Europese Richtlijn Productvei-
ligheid (Richtlijn 2001/95/EG, Pb.L. 2001, 11) verplicht de producent weliswaar 
om passende acties te ondernemen, waaronder het uit de handel nemen, het aan-
gepast en doeltreff end waarschuwen van de consumenten en het terugroepen van 
de producten, maar tot dusver is (mij) geen rechtspraak bekend waarbij een aan-
sprakelijkheidsstelling op deze grond in asbestschadezaken geslaagd is.

Reeds in 1992 is overigens wel al een procedure gevoerd over de vraag of de 
Nederlandse vloerbedekkingsproducent Forbo aansprakelijk kon worden gesteld 
voor de kosten van professionele verwijdering van asbest op grond van de alge-
mene foutaansprakelijkheid. De rechtbank oordeelde destijds dat dit niet het 
geval is, omdat in 1973 nog geen overheidsnormen bestonden op basis waarvan 
Forbo zich had kunnen en moeten realiseren dat aan het zelf verwijderen van 
Novilon gezondheidsrisico’s verbonden zijn.504 Te denken valt bijvoorbeeld aan 
de aansprakelijkheid van de eigenaar van een opstal voor de kosten van het ver-
wijderen van asbesthoudend materiaal dat ten gevolge van een brand in de opstal 
was vrijgekomen (cf. de reeds eerder vermelde arresten Almelo/Wessels en 
Gemeente Wateringen/GIK).505 Hoe deze rechtspraak zich verder zal ontwikkelen 

503 TK, Kamerstukken II 2008/09, 30015, nr. 33.
504 Rb. Haarlem 18  februari 1992, NJ 1993, 521; zie hierover L. Dommering-van Rongen, 

Aansprakelijkheid voor verwijdering asbest, Vrb. 26 mei 1992, p. 36-37.
505 HR 15  juni 2001, NJ 2002, 336, noot CJHB (Gemeente Almelo/Wessels) en HR 7  november 

2003, NJ 2004, 292, noot CJHB (Gemeente Wateringen/GIK).
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valt op dit ogenblik nog niet te bezien. De uitspraken zijn tot nu toe immers zeer 
casuïstisch.

Recent is door particulieren nog eens geprobeerd om recallmaatregelen op te 
leggen aan toenmalige asbestbedrijven, op grond van het algemene buitencon-
tractuele aansprakelijkheidsrecht, zo blijkt uit een vonnis van de Rechtbank 
Almelo van 28 april 2010.506 In deze zaak hadden eisers hun erf bij hun woning 
verhard met asbestafval, afk omstig van Eternit. Dat afval werd destijds gratis 
aangeboden door Eternit. De moeder en de echtgenote van (huidige) eisers zijn 
vanaf 1968 in aanraking gekomen met asbest, afk omstig uit het afval van Eternit. 
De daarbij ontstane blootstelling aan asbest is de oorzaak van de bij de moeder 
geconstateerde ziekte mesothelioom. Eisers hebben onder meer gevorderd dat 
Eternit verplicht wordt om het van haar afk omstige afval achter de woningen voor 
rekening van Eternit te (laten) verwijderen. De rechtbank oordeelt dat het gedrag 
van Eternit als onrechtmatig kan worden aangemerkt jegens de eisers:

“Eternit heeft  ook onrechtmatig jegens eisers gehandeld door ná 1968 na te laten het 
asbestafval wegens de daaraan verbonden gevaren terug te halen, respectievelijk dit 
afval te laten saneren (…) Van eisers kan tenslotte in redelijkheid niet gevergd worden 
dat zij nog langer worden blootgesteld aan het asbestafval achter hun woning.”

311. Het vonnis van de rechtbank eindigde echter met een anticlimax voor de 
eisers. De rechtbank was namelijk van oordeel dat Eternit zich rechtens kan beroe-
pen op de verjaring van de vordering. Voor toepassing van de criteria die kunnen 
leiden tot het doorbreken of verlengen van de absolute verjaringstermijn (zie 
hierna, hoofdstuk negen) bestaat volgens de rechtbank in dit geval geen aanlei-
ding, zodat hun vordering alsnog onontvankelijk werd verklaard. Ondanks de 
negatieve uitkomst voor de eisers in dit ene geval, kan deze jurisprudentie toch een 
grote betekenis hebben voor de toenmalige asbestbedrijven. Zelfs indien succes-
vol, is deze vorderingsmogelijkheid echter nog geen wondermiddel voor elke bur-
ger die met saneringskosten kampt. In de eerste plaats is het zo dat vaak niet meer 
te achterhalen zal zijn van welke producent de asbestmaterialen die aanwezig zijn 
in tuin of erf afk omstig zijn. Daarnaast zijn de middelen van toenmalige asbestbe-
drijven, zelfs indien deze nog op de markt aanwezig zijn (en in voorkomend geval: 
ook van hun aansprakelijkheidsverzekeraars) beperkt: meer dan het beschikbare 
eigen vermogen van de asbestbedrijven kan uiteraard niet verhaald worden.

5.5.3.3. De oprichting van een asbestsaneringsfonds gevuld door (voormalige) 
asbestbedrijven

312. In het Vlaams Parlement pleit de politieke partij Groen al sinds enkele 
jaren voor de oprichting van een asbestsaneringsfonds in Vlaanderen, dat (mede) 

506 Rb Almelo 28 april 2010, NJF 2010, p. 273.
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gevuld zou worden door de (toenmalige) asbestindustrie, naar het voorbeeld van 
de schadefondsen opgericht voor de vergoeding van asbestgezondheidsschade in 
de onderzochte landen (cf. hoofdstuk tien). Doel van het fonds zou zijn om 
asbestaudits te fi nancieren en eventuele asbestsaneringen fi nancieel te ondersteu-
nen.507 In de kern gaat het dus om een veel breder toegankelijke regeling, dan de 
huidige in ruimte en tijd beperkte compensatieregelingen voor asbestverwijde-
ringsoperaties in de nabijheid van asbestbedrijven. Tot op heden is hiervan echter 
nog geen sprake. Nu asbest nog in alle hoeken en gaten van de samenleving aan-
wezig is, lijkt een dergelijk fonds volgens de bevoegde Vlaamse minister fi nancieel 
niet haalbaar. Ook zou het niet billijk zijn om slechts dat deel van de ‘verantwoor-
delijken’ dat nog te traceren valt aan te spreken als bijdrageplichtigen.508

5.5.3.4. Subsidieregeling en fi scale aft rekbaarheid van saneringskosten

313. Een tussenoplossing zou er mijns inziens in kunnen bestaan om bijvoor-
beeld de subsidieregeling voor asbestverwijderingsoperaties niet te beperken tot de 
kerngebieden rond de toenmalige asbestverwerkende bedrijven, maar om een ver-
algemeend subsidiesysteem en een systeem van belastingvoordelen in te voeren. 
Vanuit het uitgangspunt van de gelijke behandeling van burgers valt immers niet 
goed te bezien waarom een burger die in de buurt woont van een toenmalig asbest-
verwerkend bedrijf, wel zijn asbesterf op overheidskosten gesaneerd kan krijgen, 
en een burger die met dezelfde schadeposten geconfronteerd wordt enkele kilome-
ters verderop, niet. Evident zal in het geval van een globale subsidieregeling eerst 
moeten vastgelegd worden welke verwijderingskosten precies voor de regeling in 
aanmerking komen, en welke niet in het licht van de overheidsbudgetten.509

5.6. CONCLUSIE

314. Zoals aangegeven in hoofdstuk twee, zijn de nadelige eff ecten van asbest 
voor de gezondheid sinds vele decennia bekend in de wetenschappelijke litera-

507 Met redenen omklede motie van de heer Hermes Sanctorum tot besluit van de op 15 november 
2011 door de heer Hermes Sanctorum in commissie gehouden interpellatie tot mevrouw Joke 
Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over de asbestproblematiek 
en het uitblijven van een Vlaams asbestsaneringsfonds, St. 1367 (2011-2012). De motie werd 
verworpen door de plenaire vergadering op 30 november 2011.

508 Vraag om uitleg van de heer Hermes Sanctorum tot mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minis-
ter van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, over een evaluatie van de asbestproblematiek St. 1022 
(2010-2011).

509 De Nederlandse auteur Möhring pleit voor een subsidieregeling gericht op verhuurders die het 
aanwezige asbest in hun woning willen saneren M.E.A. Möhring, “De aanwezigheid van asbest 
een gebrek; een fi nanciële strop voor verhuurders?”, TvPP 2011, p. 131. Ook hier speelt echter 
weer het gelijkheidsbeginsel. Waarom zou een eigenaar-verhuurder van een woning wel kun-
nen profi teren van overheidssubsidies en een eigenaar-bewoner niet?
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tuur. Het zou echter duren tot de jaren zeventig van vorige eeuw voordat het 
asbestprobleem echt (h)erkend en geagendeerd zou worden als een maatschap-
pelijk probleem van volksgezondheid (zie hierna ook hoofdstuk dertien). Daarna 
zou het nog jaren duren tot gezondheidsschade veroorzaakt door asbest, door 
politieke en juridische beleidsmakers daadwerkelijk ter harte werd genomen.

315. De vaststelling van gezondheidsrisico’s verbonden aan een blootstelling 
aan asbest zette de wetgevers er in de verschillende bij asbestproductie en verwer-
king betrokken landen vanaf eind van de jaren zeventig toe aan om op te treden 
ter beheersing en voorkoming van gezondheidsrisico’s, en dit in eerste instantie 
louter door asbestbeschermingsregelen uit te vaardigen in de professionele sfeer, 
en met betrekking tot de gevaarlijkste asbestsoorten (de eerste maatregelen had-
den betrekking op een verbod op het gebruik van amfi bolen en in het bijzonder 
van crocidoliet) en op een verbod van bepaalde gevaarlijke asbesttechnieken (ver-
bod op het toepassen van asbestspuittechnieken). Voor crocidoliet en spuitasbest 
is dat een duidelijke grens, al lijkt het erop dat de meeste bedrijven enige jaren 
daarvoor al met het verspuiten van asbest gestopt waren in de onderzochte lan-
den, zodat de wetgever op dit vlak eigenlijk nog steeds de feiten achterna liep. 
Kennelijk is het zo dat de overheid pas begon beperkingsmaatregelen op te leggen 
nadat de markt dit zelf reeds had gedaan, zodat er niet te veel weerstand tegen 
werd geboden.

316. In Nederland en Frankrijk is er in de jaren negentig van vorige eeuw door 
de overheid onderzoek verricht naar de totstandkoming van de asbestkwestie. 
Ook in België zou, weliswaar een decennium later, en door de Vlaamse overheid, 
parlementair onderzoek worden gevoerd naar de totstandkoming van de asbest-
kwestie. In alle drie de landen worden in grote lijnen dezelfde redenen aange-
voerd om de latentie te verklaren waarmee de beleidsmakers destijds over zijn 
gegaan tot een beperking van de verwerking en het gebruik van asbestproducten, 
uiteindelijk culminerend in een volledig asbestverbod. De politiek-economische 
en sociale context van de jaren tachtig tot midden jaren negentig van groeiende 
werkloosheid, die met zich meebracht dat de aandacht van overheden en sociale 
partners eerder uitging naar de bescherming van de economie en van de werkge-
legenheid dan naar verborgen problemen als langetermijnziekten, en de zware 
druk van asbestlobbygroepen om de politieke van het zogenaamde ‘gecontro-
leerde’ gebruik van asbest te continueren, zouden aan de basis daarvan hebben 
gelegen. Mijns inziens wordt daarbij het dalende belang van asbest in de samen-
leving, dit in tegenstelling tot de nieuwe groeilanden, en de ontwikkeling van het 
risicodenken in de jaren 70, miskend.

317. Wat de aanpak van het nog aanwezige asbest in de samenleving betreft , valt 
op dat de overheden in de onderzochte landen, vanuit een rationeel-economisch 
oogpunt, niet gekozen hebben voor een samenlevingsbrede aanpak ervan, dit in 
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tegenstelling tot de vergoeding van asbestgezondheidsschade (zie hierna deel 
drie), maar voor het uitvaardigen van zeer stringente beschermingswetgeving en 
het opleggen van (sanerings)plichten aan burgers, waarvan de kosten bij de sane-
ringsplichtigen worden gelegd. De Franse wetgeving is daarbij het meest verre-
gaand.

318. De regelgeving met betrekking tot asbestsanering wordt in de praktijk ech-
ter slecht nageleefd, zo blijkt. De ‘boodschap’ in verband met de noodzaak tot het 
opvolgen van de asbestsaneringsregelen of sloopregelen, blijft  dus steken in de 
samenleving. In de praktijk blijkt dat burgers zich tegen die boodschap afzetten 
of haar eenvoudigweg negeren. Overheden kunnen niet alles controleren en de 
rechtspraak pakt sowieso enkel de achterblijvers aan, dus zal er een manier moe-
ten worden gevonden om burgers actief te laten meewerken aan een gezonde en 
veilige samenleving, die verder gaat dan alleen het najagen van het individuele 
economische eigenbelang.

319. De nadruk leggen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers veronder-
stelt ook dat de overheid zijn rol opneemt van facilitator, en dat burgers de tools 
krijgen om die verantwoordelijkheden waar te maken (bv. via het toekennen van 
subsidies en slooppremies). De vraag die zich thans opdringt, is dus niet alleen te 
weten welke regelgeving in staat is om de ‘achterblijvers’ aan te pakken, maar 
vooral welk beleid burgers toelaat en stimuleert om zelf verantwoordelijkheid op 
te nemen, rekening houdend met een correcte en realistische inschatting van 
asbestgezondheidsrisico’s. Dat is een vaststelling die overigens breder geldt voor 
milieu- en gezondheidsrisico’s.





Intersentia 189

HOOFDSTUK 6
DE TOTSTANDKOMING VAN 

ASBESTREGULERING IN 
INTERNATIONAAL VERBAND

6.1. INLEIDING

320. Typisch aan de productie en verhandeling van asbest is dat het vaak een 
proces betreft  met grensoverschrijdende implicaties. Daarbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan de export en het transport van ruwe asbest, van asbestpro-
ducten en van asbestafval naar verschillende landen. De verantwoordelijkheid 
van overheden ten aanzien van de omgang met asbestgezondheidsrisico’s is dus 
een vraagstuk dat zich, omwille van het potentieel grensoverschrijdend karakter 
ervan, (ook) op de grens van het nationale recht en het internationale publiek-
recht bevindt. Dit verklaart waarom deze materie niet alleen door de interne nor-
men van de verschillende bij de asbestproductie en consumptie betrokken landen 
wordt beheerst, maar ook door internationale instrumenten.

321. Op Europees niveau geeft  dat overigens geen aanleiding tot bijzondere pro-
blemen, omwille van de aanwezigheid van de Europese wetgever die een uniform 
beleid heeft  uitgevaardigd voor de verschillende lidstaten op het vlak van de 
bescherming van de gezondheid tegen een blootstelling aan asbest in de arbeids-
sfeer en in de consumentensfeer. In alle Europese landen is sinds 2005 een volle-
dig asbestverbod van kracht. In het vorige hoofdstuk werd aangeduid dat het 
Europese voorbeeld gevolgd is door vele landen wereldwijd: momenteel is er in 55 
landen sprake van een (min of meer) volledig asbestverbod. In veel nieuwe groei-
landen is dat echter (nog) niet het geval, terwijl de productie van asbest er wel 
stijgend is.

322. In dit hoofdstuk wordt onderzocht in welke mate internationale instru-
menten bijdragen aan de regulering van asbestgezondheidsrisico’s wereldwijd en 
zodoende indirect ook aan de bescherming van de gezondheid van burgers in 
landen waar nog geen asbeststop van kracht is.
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6.2. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE 
INTERNATIONALE GEMEENSCHAP TEN 
AANZIEN VAN DE BESCHERMING TEGEN 
BLOOT STELLING AAN ASBESTGEZONDHEIDS-
RISICO’S

323. Waar de strijd van de asbesttegenstanders in de oude industriële landen 
niet los kan gezien worden van het verminderde belang van asbest als grondstof 
en de opkomst van de angst voor nieuwe risico’s in de jaren zeventig, kan de strijd 
van de voorstanders van de asbestindustrie in de nieuwe groeilanden niet los wor-
den gezien van de economische en geopolitieke situatie aldaar. De discussie over 
het gebruik van asbest in de samenleving heeft  immers ook betrekking op het 
vraagstuk van de energie- en grondstoff envoorziening, en op de vraag hoe landen 
de welvaart en veiligheid van hun burgers kunnen waarborgen in tijden van toe-
nemende economische schaarste en van spanningen op ‘de markten’. Deze vraag 
heeft  de afgelopen decennia een internationale discussie op gang gebracht over 
het recht van overheden om asbest in te zetten in hun grondstoff enbeleid, dan wel 
om beperkingen op te leggen aan het gebruik ervan.

324. Dat het uitwerken van een internationaal gedragen kader aan asbestbe-
schermingsmaatregelen nog niet zonder meer gegeven is, blijkt uit de vaststelling 
dat bijvoorbeeld chrysotielasbest nog steeds niet aangemerkt staat op de lijst van 
chemische stoff en van de Rotterdam Conventie als ‘gevaarlijke stof ’. De Rotter-
dam Conventie (1998)510 is een verdrag dat gesloten is binnen de schoot van de 
VN-milieuorganisatie UNEP en dat bedoeld is om de export van chemische stof-
fen, die verboden zijn of aan strenge beperkingen onderworpen zijn in de ver-
schillende UNEP-lidstaten, vanwege hun gevaren voor de gezondheid of het 
milieu te beperken, met name wat hun uitvoer betreft  naar ontwikkelingslanden 
en nieuwe groeilanden. De Rotterdam Conventie is in 2004 in werking getreden. 
Momenteel zijn 143 landen partij bij het verdrag, waaronder Canada, India, Bra-
zilië, en recent (sinds 28 april 2011) ook Rusland.511 Herhaalde pogingen om chry-
sotiel onder annex III van het Verdrag van Rotterdam te rangschikken hebben 
gefaald, niet omdat chrysotiel niet in aanmerking zou komen om gekwalifi ceerd 
te worden als gevaarlijke stof onder het verdrag, maar omdat de opname in annex 

510 Verdrag van Rotterdam inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde 
toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoff en en pesticiden in de inter-
nationale handel, goedgekeurd bij Besluit 2006/730/EG van de Raad van 25 september 2006 
betreff ende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap, van het Verdrag van Rotterdam 
inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aan-
zien van bepaalde gevaarlijke chemische stoff en en pesticiden in de internationale handel.

511 International Institute for Sustainable Development (IISD) Reporting Services 2008. Earth 
Negotiations Bull. Summary of the Fourth Meeting of the Conference of the Parties to the 
Rotterdam Convention, 27-31 October 2008. Zie: www.iisd.ca/vol15/enb15168e.html.
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III van het Verdrag eenparigheid van stemmen vereist. Op een bijeenkomst in 
2008 hebben met name Kazachstan, Kirgizië, Vietnam, Rusland en Zimbabwe 
zich verzet tegen de opname van chrysotiel als gevaarlijke stof in annex III.512 
Toen zich in 2011 een consensus begon af te tekenen voor opname, blokkeerde 
Canada (dat toetrad tot de Rotterdam Conventie in 2002), met steun van Oekra-
ine, Kazachstan, Kirgizië en Vietnam uiteindelijk de opname ervan. Recent (sep-
tember 2012) hebben de Canadese beleidsmakers hun positie gewijzigd. Ze zou-
den zich niet langer verzetten tegen een opname van chrysotielasbest in de lijst 
van gevaarlijke stoff en onder de Rotterdam Conventie.513

325. Een van de eerste belangrijke ‘testcases’ waarbij de strijd om de economi-
sche belangen in de asbestkwestie en het belang van de (volks)gezondheid op 
scherp werd gesteld op internationaal niveau, was het protest van Canada tegen 
het in 1996 door Frankrijk afgekondigde asbestverbod voor de Wereldhandelsor-
ganisatie (WTO).514 Hoewel Frankrijk niet het eerste land was dat een dergelijk 
verbod afk ondigde (negen Europese landen waren Canada reeds voorgegaan, met 
name IJsland (in 1983), Noorwegen (in 1984), Denemarken (in 1986), Zweden (in 
1986), Oostenrijk (in 1990), Finland (in 1992), Italië (in 1992) Nederland (in 1992) 
en Duitsland (in 1993) (zie eerder), lokte het Franse asbestverbod hevige reacties 
uit bij de asbestindustrie in het algemeen en bij de Canadese overheid in het bij-
zonder, omwille van de plotselinge drastische ommekeer in het asbestbeleid van 
de Franse regering (Frankrijk was in de jaren negentig tot 1995 de grootste afne-
mer van asbest uit Canada geweest) en omwille van de potentiële ‘refl exwerking’ 
van een dergelijk verbod in de Europese Unie (waar op dat ogenblik gedebatteerd 
werd over de invoering van een volledig asbestverbod).515 Het Franse asbestver-
bod, opgelegd in 1996, hield wel een algemeen verbod in op de import, de export, 
de verwerking en de behandeling van alle asbestsoorten met het oog op de ver-
koop ervan op de Franse markt, maar voorzag ook nog in een uitzondering voor 
asbestafvalverwijderingshandelingen en voor chrysotielproducten waarvoor 
geen veilige vervangproducten op de markt aanwezig waren, zodat het Franse 
asbestverbod in de praktijk eigenlijk niet eens heel ‘hard’ was voor Canada. 
Canada onderbouwde zijn principiële verzet tegen de Franse asbestreglemente-
ring echter met het argument dat het Franse asbestverbod strijdig zou zijn met de 
verplichtingen van Frankrijk onder de GATT, doordat het de Canadese economi-

512 “Canada blocks asbestos from hazardous chemicals list at UN summit”, Th e Star 22 juni 2011, 
zie www.thestar.com/news/canada/article/1013166--canada-blocks-asbestos-from-hazardous-
chemicals-list-at-un-summit.

513 Berichtgeving in Th e Economist, 21 september 2012.
514 B. Castleman, “WTO confi dential: the case of asbestos”, Int J Health Serv 2002, p. 489-501; M. 

Gehring en M.C. Cordonier Segger, “Th e WTO Asbestos Cases and Precaution: Sustainable 
Development Implications of the WTO Asbestos Dispute” Oxford Journal of Environmental 
Law 2003, p. 289-321.

515 Zie de documenten op www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds135_e.htm.
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sche belangen (Canada was de belangrijkste asbestexporteur naar Frankrijk) zou 
raken en een hinderpaal zou vormen voor de vrije handel. Met het aanhangig 
maken van deze zaak bij het WTO, stelde Canada principieel niet alleen het recht 
van één specifi ek land om een dergelijk verbod op te leggen, in vraag, maar in 
wezen het ganse EU-beleid. Canada had in dit verband ook nog aangevoerd dat 
een ‘gecontroleerd gebruik van asbest’ een minder handelsbeperkend alternatief 
zou vormen dan een volledig verbod.516

326. De Europese Commissie (die de belangen van Frankrijk destijds verde-
digde voor het WTO panel) had zulks bevestigd, maar had tegelijkertijd ook aan-
gevoerd dat een dergelijke maatregel niet in voldoende mate de volksgezondheid 
in Frankrijk kon beschermen, nog los van het feit dat een daadwerkelijk gecontro-
leerd gebruik van asbest technisch en economisch niet mogelijk is. Het WTO 
panel volgde deze redenering:

“(…) Controlled use does not constitute a reasonable alternative to the banning of chry-
sotile asbestos that might be chosen by a decision-maker responsible for developing 
public health measures, bearing in mind the objectives pursued by France (…)”.517

327. Het WTO-panel oordeelde in september 2000 weliswaar dat de Franse 
regeling een inbreuk vormde op artikel III:4 van de GATT-overeenkomst (import-
beperking), maar oordeelde tegelijk ook dat er voldoende wetenschappelijke 
bewijzen waren om aan te nemen dat chrysotielasbest ernstig kankerverwekkend 
is, en dat derhalve de Franse overheid dit asbestverbod op grond van gezond-
heidsbeleidsredenen mocht opleggen (op grond van art. XX(b) van de GATT-
overeenkomst).518 Daarmee was de eerste overwinning van de asbesttegenstan-
ders op internationaal niveau een feit. De beslissing zou ook de deur openzetten 
voor een volledig asbestverbod in de Europese Unie vanaf 2005, en daarbij aan-
sluitend, in vele andere landen.

328. Een belangrijke vraag daarbij is te weten welke verantwoordelijkheid de 
internationale gemeenschap nu draagt ten aanzien van de omgang met asbestge-
zondheidsrisico’s. Verschillende internationale instellingen zijn direct of indi-
rect bevoegd voor de veiligheid ten aanzien van de blootstelling aan asbest op 
internationaal niveau. Het gaat onder meer om de Wereldgezondheidsorganisa-
tie (WHO), de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) en de Internationale 
Maritieme Organisatie (IMO). De twee belangrijkste VN-organisaties die regu-
lerend kunnen optreden op het vlak van de bescherming van de volksgezondheid 
in het algemeen en volksgezondheid in de professionele sfeer in het bijzonder, 

516 Zie de documenten op www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds135_e.htm.
517 Zie de documenten op www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds135_e.htm.
518 Zie de documenten op www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds135_e.htm.
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zijn de WHO en de ILO. De WHO ziet op de technische aspecten verbonden aan 
de gezondheidsbescherming wereldwijd en aan de preventieve gezondheidszorg. 
De ILO ziet op de technische aspecten verbonden aan het garanderen van 
gezondheid en veiligheid op het werk. Zowel de WHO als de ILO zijn coördine-
rende organisaties die een rol spelen bij het bevorderen van gezondheid en veilig-
heid. Deze organisaties zetten de minimumnormen uit die mondiaal (en in die 
zin universeel) zouden moeten gelden op het gebied van gezondheid en veilig-
heid.519

6.3. HET ASBESTBELEID VAN ENKELE 
BELANGRIJKE VN-ORGANISATIES OP 
HET VLAK VAN VOLKSGEZONDHEID

329. In de literatuur is felle kritiek geleverd op de wijze waarop de WHO en de 
ILO zeer laat, en in eerste instantie ook beperkt, hebben ingegrepen ter bestrij-
ding van de gezondheidsrisico’s verbonden aan de blootstelling aan asbest, 
onder meer onder druk van de diverse asbestlobbygroepen: hun rol wordt er 
kernachtig omschreven als ‘a story of monumental failure to protect the public 
health’.520 Dat de internationale organisaties niet eerder dan de individuele lid-
staten een aanvang gemaakt hebben met de uitvaardiging van asbestbescher-
mingsmaatregelen, hoeft  nochtans niet te verwonderen. De rol die internatio-
nale organisaties kunnen spelen hangt uiteraard sterk af van de zienswijze van 
de lidstaten die er deel van uitmaken. Staten verenigen zich in internationale 
organisaties om doelstellingen te realiseren die ze niet ieder individueel voor 
zich kunnen realiseren. Individuele staten zullen in de regel ook niet toelaten dat 
internationale organisaties zich met hun interne belangen bemoeien. Sommige 
internationale organisaties, waaronder de ILO, hebben wel de bevoegdheid 
gekregen om internationale minimumstandaarden vast te leggen en uit te wer-
ken die al hun leden binden. Daartoe is uiteraard ook vereist dat er een ruime 
consensus bestaat bij deze leden over de gewenste standaarden en richtlijnen. Er 
mag bovendien niet uit het oog worden verloren dat vooral de technische bij-
stand en hulpverlening een van de belangrijkste taken uitmaakt van internatio-
nale (VN-) organisaties.

519 J. Ladou, “Th e asbestos cancer epidemic”, Environ Health Perspect. 2004, p. 285-290.
520 B. Castleman en R.A. Lemen, “Th e manipulation of international scientifi c organizations” Int 

J Occup Environ Health 1998, p.  53-55; J. Ladou, a.w. 2004, p.  285-290; N.A. Ashford, B. 
Castleman, A.L. Frank, F. Giannasi, L.R. Goldman, M. Greenberg e.a., “Th e International 
Commission on Occupational Health (ICOH) and its infl uence on international organizati-
ons”, Int J Occup Environ Health 2002, p. 156-162; T. Burki, “Asbestos production increases 
despite WHO opposition”, zie: www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19725172; J. Takala, 
“International agency eff orts to protect workers and the environment”, Int J Occup Environ 
Health. 1999, p. 30-37.
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330. Wat er ook van zij, zowel de WHO als de ILO zijn pas vanaf medio de jaren 
tachtig van vorige eeuw proactief gaan waarschuwen voor de gevaren verbonden 
aan een asbestblootstelling, onder meer omdat de druk van asbestlobbygroepen 
op dat ogenblik zwakker werd en uiteindelijk vrijwel geheel zou gaan verdwijnen 
in de oude industriële landen (met uitzondering van Canada).521

331. Het eerste belangrijke document met betrekking tot de bestrijding van 
asbestrisico’s dat in de schoot van de ILO tot stand kwam is het ILO-Asbestver-
drag uit 1986 (Conventie 162). De ILO vaardigde dit asbestverdrag uit in 1986 “to 
promote national laws and regulations for the prevention and control of, and pro-
tection of workers against, health hazards due to occupational exposure to asbes-
tos”. Het doel van dit asbestverdrag ligt in de lijn van de eerste wetgevende maat-
regelen in de verschillende lidstaten. Het verdrag is gericht op de bescherming 
van werknemers tegen (te hoge) concentraties van blootstelling aan asbest, en op 
een verbod op het gebruik van andere asbestsoorten dan chrysotiel:

“Article 3
1. National laws or regulations shall prescribe the measures to be taken for the preven-

tion and control of, and protection of workers against, health hazards due to occu-
pational exposure to asbestos.

2. National laws and regulations drawn up in pursuance of paragraph 1 of this Article 
shall be periodically reviewed in the light of technical progress and advances in sci-
entifi c knowledge.

3. Th e competent authority may permit temporary derogations from the measures 
prescribed pursuant to paragraph 1 of this Article, under condicions and within 
limits of time to be determined aft er consultation with the most representative orga-
nisations of employers and workers concerned.

4. In granting derogations in pursuance of paragraph 3 of this Article, the competent 
authority shall ensure that the necessary precautions are taken to protect the wor-
kers’ health.

(…)

Article 9
Th e national laws or regulations adopted pursuant to Article 3 of this Convention shall 
provide that exposure to asbestos shall be prevented or controlled by one or more of the 
following measures:
(a) making work in which exposure to asbestos may occur subject to regulations prescri-

bing adequate engineering controls and work practices, including workplace hygiene;

521 Het feit dat op dit ogenblik de gevaren verbonden aan een asbestblootstelling reeds decennia 
lang onomstotelijk vast stonden (zie hierna hoofdstuk twee) en er op dat ogenblik zelfs al vele 
asbestprocessen aanhangig waren in de Verenigde Staten tegen de asbestindustrie op grond 
van de productaansprakelijkheid (sedert medio jaren zeventig), waardoor het duidelijk was dat 
het asbestgebruik in de industrie in de verdere toekomst veel gezondheidsschade en -proble-
men zou opleveren, was dus geen trigger om al eerder op te treden (B. Castleman en R.A. 
Lemen, a.w. 1998, p. 53-55; J. Ladou, a.w. 2004, p. 285-290; N.A. Ashford, B. Castleman, A.L. 
Frank, F. Giannasi, L.R. Goldman, M. Greenberg e.a., a.w. 2002, p. 156-162.
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(b) prescribing special rules and procedures, including authorisation, for the use of 
asbestos or of certain types of asbestos or products containing asbestos or for cer-
tain work processes.”

332. Daarnaast wordt het gebruik van gevaarlijke productieprocessen (zoals het 
aanbrengen van ‘spuitasbest’ en het gebruik van crocidoliet) door het verdrag ver-
boden, en wordt het zoveel mogelijk zoeken naar minder gevaarlijke alternatieven 
voor asbestproducten gepromoot. Wel blijven er, zoals in het nationale recht van 
de onderzochte landen lange tijd het geval was, ontheffi  ngsmogelijkheden gelden 
voor situaties waar er maar weinig beschikbare alternatieven zijn:

“Article 10
Where necessary to protect the health of workers and technically practicable, national 
laws or regulations shall provide for one or more of the following measures-
(a) replacement of asbestos or of certain types of asbestos or products containing 

asbestos by other materials or products or the use of alternative technology, scien-
tifi cally evaluated by the competent authority as harmless or less harmful, whene-
ver this is possible;

(b) total or partial prohibition of the use of asbestos or of certain types of asbestos or 
products containing asbestos in certain work processes.

Article 11
1. Th e use of crocidolite and products containing this fi bre shall be prohibited.
2. Th e competent authority shall be empowered, aft er consultation with the most 

representative organisations of employers and workers concerned, to permit deroga-
tions from the prohibition contained in paragraph 1 of this Article when replace-
ment is not reasonably practicable, provided that steps are taken to ensure that the 
health of workers is not placed at risk.

Article 12
1. Spraying of all forms of asbestos shall be prohibited.
2. Th e competent authority shall be empowered, aft er consultation with the most 

representative organisations of employers and workers concerned, to permit deroga-
tions from the prohibition contained in paragraph 1 of this Article when alternative 
methods are not reasonably practicable, provided that steps are taken to ensure that 
the health of workers is not placed at risk.”

333. Het verdrag voorziet in specifi eke blootstellingslimieten en in specifi eke 
preventie-, toezichts- en beschermingsmaatregelen in de arbeidssfeer:

“Article 15
1. Th e competent authority shall prescribe limits for the exposure of workers to asbes-

tos or other exposure criteria for the evaluation of the working environment.
2. Th e exposure limits or other exposure criteria shall be fi xed and periodically revie-

wed and updated in the light of technological progress and advances in technological 
and scientifi c knowledge.
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3. In all workplaces where workers are exposed to asbestos, the employer shall take all 
appropriate measures to prevent or control the release of asbestos dust into the air, 
to ensure that the exposure limits or other exposure criteria are complied with and 
also to reduce exposure to as low a level as is reasonably practicable.

4. When the measures taken in pursuance of paragraph 3 of this Article do not bring 
exposure to asbestos within the exposure limits or do not comply with the other 
exposure criteria specifi ed in pursuance of paragraph 1 of this Article, the employer 
shall provide, maintain and replace, as necessary, at no cost to the workers, ade-
quate respiratory protective equipment and special protective clothing as appropri-
ate. Respiratory protective equipment shall comply with standards set by the compe-
tent authority, and be used only as a supplementary, temporary, emergency or 
exceptional measure and not as an alternative to technical control.

Article 16
Each employer shall be made responsible for the establishment and implementation of 
practical measures for the prevention and control of the exposure of the workers he 
employs to asbestos and for their protection against the hazards due to asbestos.”

334. Ook voorziet het verdrag in een informatieplicht voor werknemers over de 
gevaren verbonden aan een blootstelling aan asbest, onder meer via etikettering 
en affi  chering van de asbestgevaren. Qua beschermingstechnieken worden aan-
gepaste kledij en reinigingstechnieken voor asbestwerkers voorzien, en worden er 
specifi eke voorzorgsmaatregelen en procedures opgelegd met betrekking tot het 
slopen van asbestbouwwerken:

“Article 14
Producers and suppliers of asbestos and manufacturers and suppliers of products con-
taining asbestos shall be made responsible for adequate labelling of the container and, 
where appropriate, the products, in a language and manner easily understood by the 
workers and the users concerned, as prescribed by the competent authority.

Article 17
1. Demolition of plants or structures containing friable asbestos insulation materials, 

and removal of asbestos from buildings or structures in which asbestos is liable to 
become airborne, shall be undertaken only by employers or contractors who are 
recognised by the competent authority as qualifi ed to carry out such work in accor-
dance with the provisions of this Convention and who have been empowered to 
undertake such work.

2. Th e employer or contractor shall be required before starting demolition work to 
draw up a work plan specifying the measures to be taken, including measures to
(a) provide all necessary protection to the workers;
(b) limit the release of asbestos dust into the air; and
(c) provide for the disposal of waste containing asbestos in accordance with Arti-

cle 19 of this Convention.
3. Th e workers or their representatives shall be consulted on the work plan referred to 

in paragraph 2 of this Article.
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Article 18
1. Where workers’ personal clothing may become contaminated with asbestos dust, the 

employer, in accordance with national laws or regulations and in consultation with 
the workers’ representatives, shall provide appropriate work clothing, which shall 
not be worn outside the workplace.

2. Th e handling and cleaning of used work clothing and special protective clothing shall 
be carried out under controlled condicions, as required by the competent authority, 
to prevent the release of asbestos dust.

3. National laws or regulations shall prohibit the taking home of work clothing and 
special protective clothing and of personal protective equipment.

4. Th e employer shall be responsible for the cleaning, maintenance and storage of work 
clothing, special protective clothing and personal protective equipment.

5. Th e employer shall provide facilities for workers exposed to asbestos to wash, take a 
bath or shower at the workplace, as appropriate.

Article 19
1. In accordance with national law and practice, employers shall dispose of waste con-

taining asbestos in a manner that does not pose a health risk to the workers con-
cerned, including those handling asbestos waste, or to the population in the vicinity 
of the enterprise.

2. Appropriate measures shall be taken by the competent authority and by employers 
to prevent pollution of the general environment by asbestos dust released from the 
workplace.”

335. Een eerste vaststelling is dat het asbestverdrag van de ILO wel zeer pro-
grammatorisch van aard is, maar dat het verdrag toch is opgesteld in die zin dat 
het mogelijk is om er concrete aanwijzingen in te vinden met betrekking tot de 
bescherming tegen asbestgezondheidsrisico’s. De inhoudelijke invulling die erin 
gegeven wordt van de ‘normen van goede praktijk’ in 1986 (met name een gecon-
troleerd en veilig gebruik van asbest), is echter volledig verouderd, aangezien een 
algemeen asbestverbod zowel in de oude industriële landen als voor de ILO thans 
de maatstaf van ‘zorgvuldig handelen’ uitmaakt.522

336. Dit verdrag werd overigens nog maar door 35 van de 183 verdragsstaten 
geratifi ceerd523, ondanks de herhaalde oproep van de ILO, onder meer via een 
resolutie in 2006 tot ratifi catie.524 Van de vijf huidige grote ‘asbestproducerende 
landen’ hebben India en China het verdrag niet geratifi ceerd (Canada, Rusland en 
Kazachstan hebben dat wel gedaan). Ook de Verenigde Staten hebben bijvoor-

522 De verbodsnormen gelden als een minimaal niveau van bescherming voor de werknemers in 
de verschillende lidstaten.

523 Zie de stand van ratifi caties op www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifce.pl?C162.
524 International Labour Organization 2006, Resolution Concerning Asbestos (aangenomen op de 

95e bijeenkomst van de IAO). Zie www.ilo.org/public/english/protection/safework/health/
resolution_on_asbestos.pdf.
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beeld dit verdrag niet geratifi ceerd, waardoor de eff ectieve gelding van het ver-
drag sowieso eerder gering is.

337. In ILO-kringen bestond er de afgelopen decennia veel discussie over de 
wenselijkheid van een volledig verbod op de productie en de verwerking van 
asbest. In juni 2006 werd op de algemene vergadering van de ILO-leden door 
de meerderheid van de aanwezige leden een resolutie aangenomen die erop 
toeziet om het gebruik van alle vormen van asbest te verbieden en er tegelijk 
ook op gericht is om asbest zoveel mogelijk uit de werk- en leefsfeer te verwij-
deren:

“Th e General Conference of the International Labour Organisation,
Considering that all forms of asbestos, including chrysotile, are classifi ed as known 
human carcinogens by the International Agency for Research on Cancer, a classifi cation 
restated by the International Programme for Chemical Safety,
Alarmed that an estimated 100, 000 workers die every year from diseases caused by 
exposure to asbestos,
Deeply concerned that workers continue to face serious risks from asbestos exposure, 
particularly in asbestos removal, demolition, building maintenance, ship breaking and 
waste handling activities,
Noting that it has taken three decades of eff orts and the emergence of suitable alterna-
tives for a comprehensive ban on the manufacture and use of asbestos and asbestos-
containing products to be adopted in a number of countries.
Further noting that the objective of the Promotional Framework for Occupational safety 
and health Convention 2006 is to prevent occupational injuries, diseases and deaths.

1. Resolves that:
(a) the elimination of the future use of asbestos and the identifi cation and proper 

management of asbestos currently in place are the most eff ective means to pro-
tect workers from asbestos exposure and to prevent future asbestos-related 
diseases and deaths; and

(b) the Asbestos Convention 1986 (no 162) should not be used to provide a justifi -
cation for, or endorsement of, the continued use of asbestos.

2. Requests the Governing Body to direct the International Labour Offi  ce to:
(a) Continue to encourage Member States to ratify and give eff ect to the provisions 

of the Asbestos Convention 1986 (No. 162) and the Occupational Cancer Con-
vention 1974 (No.139);

(b) to promote the elimination of future use of all forms of asbestos and asbestos-
containing materials in all Member States

(c) promote the identifi cation and proper management of all forms of asbestos cur-
rently in place;

(d) encourage and assist member States to include measures in their national pro-
grammes on occupational safety and health to protect workers from exposure to 
asbestos, and

(e) transmit this resolution to all member States.”
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338. De ILO verwierp in 2006 niet alleen krachtig het standpunt van diegenen 
die menen dat een ‘veilig gebruik’ van chrysotiel mogelijk zou zijn en zich – daar-
toe – beroepen op het ILO-verdrag van 1986 [“the Asbestos Convention 1986 (no 
162) should not be used to provide a justifi cation for, or endorsement of, the conti-
nued use of asbestos”], de ILO-resolutie richtte ook een oproep tot de verschil-
lende lidstaten om niet alleen een volledig asbestverbod in de nationale wetgeving 
in te voeren, maar om bovendien ook te voorzien in een actieplan gericht op een 
veilige werkomgeving en op de identifi catie en beheersing/gecontroleerde verwij-
dering van asbest uit de werkomgeving.

339. Recent heeft  de ILO haar standpunt met betrekking tot het wereldwijde 
verbod op asbestproductie en -verwerking opnieuw bevestigd als volgt:

“Th e asbestos industry, aided and abetted by the governments of Canada and Quebec, 
must now cease and desist its callous and cynical subterfuge on asbestos and should 
accept no-one including the ILO wants its deadly product.”

340. De ILO heeft  de afgelopen jaren ook via gezamenlijke strategieën met 
andere partners opgeroepen tot een totaalverbod op de ontginning, de verwer-
king en het (her)gebruik van asbest. Zo heeft  de ILO in 2003 samen met de Euro-
pese Unie een zogenaamd ‘Europese Asbestconferentie’ georganiseerd in Dres-
den, waar niet alleen aandacht werd besteed aan het te verwachten aantal 
benadeelden van asbestgerelateerde schade binnen Europa maar ook aan het aan-
tal te verwachten benadeelden binnen ontwikkelende en ontwikkelingslanden 
waar het asbestgebruik nog stijgend is. De conferentie riep eveneens op tot een 
asbestverbod in de zogenaamde ‘Verklaring van Dresden met betrekking tot de 
bescherming van werknemers tegen asbest’ van 2003.525

341. In 2006 hebben de ILO en de WHO een gezamenlijke verklaring over 
asbest onderschreven, waarin samengevat geschreven staat dat de meest eff ec-
tieve en effi  ciënte wijze om de ontwikkeling van asbestziekten te voorkomen erin 
bestaat om een volledig asbestverbod te handhaven.526 Ook de WHO heeft  op zijn 
beurt sinds 1986 meermaals bevestigd en benadrukt dat, hoewel de ernst van de 
kans op het ontstaan van een asbestgerelateerde gezondheidsschade afh ankelijk is 
van de mate en de wijze van blootstelling en de aard van de verschillende asbest-

525 Dresden Declaration on the Protection of Workers against Asbestos (2003) zie hierover www.ilo.
org/wcmsp5/groups/publiced_protect/protrav/safework/documents/publication/
wcms_117883.pdf.

526 Cf. WHO, Environmental Health Criteria 53: Asbestos and Other Natural Mineral Fibres, 
Genève, World Health Organization, 1986; WHO, Environmental Health Criteria 203: 
Chrysotile Asbestos, Genève, World Health Organization, 1998, IARC Monographs, Supplement 
7: Asbestos, Lyon, International Agency for Research on Cancer, 1987; WHO Elimination of 
asbestos-related diseases, Genève, 2006, zie http://whqlibdoc.who.int/hq/2006/WHO_SDE_
OEH_06.03_eng.pdf.
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vezels, wel vast staat dat alle asbestvezels bij de groep van de gevaarlijkste carci-
nogene stoff en moeten worden ondergebracht (groep 1 van de kankerverwek-
kende stoff en) en dat er geen drempelwaarde bestaat waaronder het gebruik van 
chrysotiel – wit asbest – (wereldwijd verantwoordelijk voor vrijwel honderd pro-
cent van het asbestgebruik) veilig zou zijn.527

342. De WHO heeft  zelf een handleiding opgesteld om landen, met name 
deze die nog steeds gebruikmaken van chrysotielasbest, te helpen bij het opstel-
len van nationale actieprogramma’s voor de bestrijding van asbestgerelateerde 
ziekten, vanuit het standpunt dat “the most effi  cient way to eliminate asbestos-
related disease is to stop using all types of asbestos”.528 Net zoals de ILO in 2006, 
heeft  ook de WHO meermaals opgeroepen tot een totaal verbod op alle soorten 
asbestproducten.529 Ze hebben gewaarschuwd voor de ernstige gezondheids-
schade die mondiaal te verwachten valt van de massale aanwezigheid van asbest 
op de arbeidsmarkt de komende decennia. Volgens een raming van de ILO in 
1986 zouden de afgelopen decennia ca. 100.000 mensen blootgesteld zijn 
geweest aan asbest.530 De toetreding tot de door deze organisatie afgesloten 
asbestverdragen door zoveel mogelijk landen is van belang voor het ontstaan 
van een normatief en internationaal kader aan asbestbeschermingsmaatrege-
len. Voor de burgers in de verschillende landen is het belang van toetreding 
tweeërlei. Enerzijds wordt het voor hen daardoor inzichtelijk welke verant-
woordelijkheden de (eigen) staat heeft  aanvaard met betrekking tot de bestrij-
ding van asbestgezondheidsrisico’s. Anderzijds vergroot het tegelijk de druk op 
de ondertekenende staten om de internationale asbestregulering toe te passen.

527 Volgende doelstellingen staan daarbij voorop:
– erkennen dat de meest effi  ciënte manier om asbestgerelateerde ziekten te elimineren erin 

bestaat te stoppen met de productie en het gebruik van alle soorten asbest;
– het verstrekken van informatie over vervangingsproducten voor asbest en het ontwikke-

len van economische en technologische mechanismen om de vervanging van asbest te 
stimuleren;

– het nemen van maatregelen om de blootstelling aan asbest te voorkomen tijdens het ver-
wijderen van asbest;

– het verbeteren van vroegtijdige diagnose en behandeling van asbestgerelateerde ziekten, 
en de sociale en medische revalidatie van asbestgerelateerde ziekten;

– de oprichting van registers van personen met een blootstelling aan asbest in het verleden 
en/of heden;

– landen ertoe aanzetten asbestgerelateerde ziekten als gevolg van de historische aanwezig-
heid van asbest in milieu en maatschappij te voorkomen (zie WHO/SDE/OEH/06.03, 
Elimination of Asbestos-related Diseases, WHO, Genève):

 www.who.int/occupational_health/publications/asbestosrelateddiseases.pdf 5).
528 Zie Asbestos: elimination of asbestos-related diseases, World Health Organisation (WHO) 

factsheet No.343, WHO, 2010.
529 International Agency for Research on Cancer (IARC) 1987, IARC Monographs on the Evaluation 

of Carcinogenic Risks to Humans, Overall Evaluations of Carcinogenicity: An updating of IARC 
Monographs Volumes 1-42, Supplement 7, p. 106-116.

530 International Labour Organization 1986, Convention nr. 162; zie www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/
ratifi ce.pl?C162.
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343. Ook andere internationale organisaties hebben maatregelen getroff en om 
het gebruik van asbest wereldwijd te ontmoedigen, waaronder de International 
Social Security Association (hierna verkort: ISSA). De ISSA is een internationale 
organisatie die wereldwijd socialezekerheidsinstellingen en organisaties samen-
brengt. Doelstelling van de ISSA is om sociale veiligheid en sociale zekerheid 
wereldwijd te bevorderen. De ISSA werd opgericht in 1927 en heeft  zijn zetel bij 
het bureau van de IAO te Genève. De bijzondere commissie voor preventie van de 
ISSA heeft  op 16 september 2004 ter gelegenheid van de 28e Algemene Vergade-
ring op 16 september 2004 te Peking, een beroep op regeringen in alle asbestpro-
ducerende landen tot een wereldwijd verbod van asbest (naast de informatie over 
en het promoten van vervangingsproducten). Deze oproep werd sindsdien ver-
schillende keren herhaald.531 Daarnaast toonde de ISSA aan in een rapport over 
het wereldwijde asbestgebruik dat de productie van asbest die vanaf de jaren tach-
tig een daling vertoonde wereldwijd, de afgelopen jaren opnieuw aan het stijgen 
is, met name in Rusland en China.

344. Daarnaast erkenden ook nog andere gezondheidsorganisaties binnen de 
VN, zoals het International Agency for Research on Cancer (hierna verkort: 
IARC)532 en het ICOH binnen de WHO, de Wereldbank, de Internationale Mari-
tieme Organisatie (hierna verkort: IMO) en het United Nations Environment Pro-
gram (hierna verkort: UNEP)533 (dit laatste via het Basel Committee, dat fungeert 
als secretariaat van UNEP) asbest als gevaarlijke stof waarvoor speciale richtlij-
nen en voorzorgsmaatregelen moeten in acht worden genomen. Het Basel Com-
mittee publiceerde in 2003 bijvoorbeeld richtlijnen met het oog op ‘environmen-
tally sound management of ship dismantling’; de ‘Technical Guidelines for the 
Environmentally Sound Management of the Full and Partial Dismantling of Ships’. 
Met ‘environmentally sound management of ship dismantling’ wordt volgens het 
document bedoeld: “taking all practicable steps to ensure that hazardous wastes or 
other wastes are managed in a manner that will protect human health”.534

345. Deze richtlijnen waren tevens de voorloper van het Verdrag van Hongkong 
dat in mei 2009 gesloten werd in nauwe samenwerking met de UNEP en de ILO, 
met betrekking tot de veiligheid en de bescherming van het milieu bij de ontman-
teling van schepen. Alle belangrijke nieuwe groeilanden die asbest produceren, 

531 WFPHA, “Call for a Global Ban on the Mining and Use of Asbestos (Amiante)”, zie www.
wfpha.org/tl_fi les/doc/resolutions/positionpapers/enrivonment/GlobalBanMiningen 
Asbestos.pdf.

532 United Nations Environment Program 1998. Environmental Health Criteria 203. Geneva: 
World Health Organization. Chrysotile Asbestos, zie www.inchem.org/documents/ehc/ehc/
ehc203.htm.

533 Zie www.vrominspectie.nl/Images/VI–2011-86%20Asbestonderzoek%20bij%20scheepswer-
ven%20en%20treinonderhoudsbedrijven_tcm293-305539.pdf.

534 Uiteraard ontslaat het verbod de verschillende lidstaten niet van hun verplichting om bescher-
mingsmaatregelen toe te passen ten opzichte van het reeds aanwezige asbest in de schepen.
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zijn lid van de IMO, met name Rusland, China, Brazilië, Kazachstan en Canada. 
Ook de grootste nieuwe groeilanden die asbest consumeren zijn thans lid van de 
IMO (India, Indonesië, de Filippijnen en Th ailand). Een van de verplichtingen die 
worden opgelegd door de Conventie van Hong Kong is dat alle schepen een inven-
tarisatierapport (zogenaamd ‘groen paspoort’) aan boord moeten hebben van alle 
gevaarlijke stoff en, waaronder asbest, die aanwezig zijn in het schip, zodat in 
havens en scheepswerven kan worden nagegaan of het schip geaccepteerd kan 
worden voor ontmanteling. Tot op heden hebben echter nog maar zes landen 
(Frankrijk, Italië, Nederland, Saint Kitts, Nevis en Turkije) dit verdrag geratifi -
ceerd, waardoor de praktische gelding ervan tot op dit ogenblik nog zeer gering 
is. Aansluitend bij deze conventie heeft  de IMO in een omzendbrief van 3 decem-
ber 2010 wel een verbod uitgevaardigd op het (nieuwe) gebruik van asbest in sche-
pen van de lidstaten, met ingang van 1 januari 2011. Deze oproep van de IMO is 
belangrijk, zelfs wanneer dergelijk verbod het probleem van de bestaande aanwe-
zigheid van asbest aan boord van schepen op zichzelf niet kan oplossen.535 Het 
kan er immers toe bijdragen dat bij de constructie en renovatie van schepen het 
gebruik van asbest vermeen wordt, en dat de bewustwording van de aanwezig-
heid van asbest en de kennis over de gevaren ervan, ook toeneemt.

346. Wat betreft  de aanpak van de asbestproblematiek in het leefmilieu, speelt 
op internationaal niveau de milieu-organisatie van de Verenigde Naties, UNEP, 
een belangrijke rol. Het idee dat asbest louter een probleem is dat kadert in de 
arbeidssfeer, is ook op internationaal niveau al enige tijd verlaten. Asbest wordt 
meer en meer gezien als een probleem dat zich in onze samenleving heeft  inge-
kapseld en wordt als dusdanig ook behandeld als ‘gevaarlijke stof ’, niet alleen in 
de Rotterdam Conventie (zie eerder, randnummer 351), tot op heden nog met 
uitzondering van chrysotiel, maar onder meer ook in het Verdrag van Basel 
betreff ende het grensoverschrijdend transport van afvalstoff en, waarop strikte 
regels van toepassing zijn.536 Deze conventie heeft  bijvoorbeeld voorzien in 
grensoverschrijdende normen waarin geregeld wordt dat zowel uitvoer- als 
invoerlanden van tevoren moeten instemmen met geplande afvaltransporten 
(‘prior informed consent’ of PIC) en welke regels daarop van toepassing zijn. 
Iedere partij bij het Verdrag kan bijvoorbeeld eisen dat gevaarlijke afvalstoff en of 
andere afvalstoff en die zullen worden uitgevoerd, in de Staat van invoer of elders 
op miliehygiënisch verantwoorde wijze worden beheerd.537 Lidstaten bij de Basel 

535 Text I/22 (Oproep aan ontwikkelende landen om geen gevaarlijk afval uit OESO-landen op te 
nemen; Text II/12 (Verbod op de export van gevaarlijke stoff en van OESO-landen naar derde 
staten; Text III/1 (Beslissing om de Basel Conventie in deze zin te amenderen).

536 Het Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van 
gevaarlijke afvalstoff en en de verwijdering ervan werd op 22 maart 1989 ondertekend op een 
internationale diplomatieke conferentie in Bazel. Ze trad in werking op 5 mei 1992. 163 par-
tijen, waaronder de Europese Gemeenschap, België (op 1 november 1993) en Nederland (op 
16 april 1993) hebben de Conventie geratifi ceerd: zie voorts www.basel.int/.

537 Art. 4 lid 8 Verdrag van Bazel.
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Conventie hebben op de derde bijeenkomst van de partijen te Basel (COP 3) 
besloten afvaltransporten van OECD en EU-lidstaten naar ontwikkelingslanden 
te verbieden. Ze hebben daartoe een amendement aan de Basel Conventie toege-
voegd.538 Deze exportban is vandaag echter nog niet van kracht. Binnen het 
kader van de Basel Conventie is wel al verschillende keren opgeroepen om een 
exportverbod op te leggen van gevaarlijk afval van OESO-landen naar ontwik-
kelingslanden.539

347. Wat het grensoverschrijdende transport van asbestafvalstoff en betreft , 
vormt vooral de ontmanteling van oude schepen in nieuwe groeilanden een pro-
bleem. De incidenten met enkele asbestvaartuigen die moesten worden verscheept 
voor de sloop vanuit de onderzochte landen naar nieuwe groeilanden (waaronder 
het Franse schip Clémenceau en het Nederlandse schip Otapan) tonen aan dat het 
met de monitoring en de afdwingbaarheid van de internationale asbestregelge-
ving echter (nog) niet goed gesteld is.

348. Het Franse schip Clémenceau werd in 1997 uit de vaart genomen en zou in 
2006 in India worden afgebroken. Franse milieuverenigingen hadden bezwaar 
aangetekend tegen het transport van het ‘asbestschip’ naar India. Ze stelden dat 
het schip veel meer asbest bevatte dan wat door de Franse regering was vooropge-
steld, en wezen op de risico’s voor het milieu en de gezondheid van de Indiase 
arbeiders die de Clémenceau zouden moeten gaan ontmantelen. Het Indiase 
Hooggerechtshof besloot in een spoedprocedure in 2006 dat eerst duidelijkheid 
diende te bestaan over hoeveel asbest er nog in het schip aanwezig was, vooraleer 
het kon toegelaten worden tot India. Eerder had ook de Egyptische overheid na 
een actie van de milieu-organisatie Greenpeace de Clémenceau al verboden om 
door het Suezkanaal te varen. Uiteindelijk besloot de toenmalige Franse president 
uit beleidsoverwegingen het schip niet in India te laten ontmantelen, nadat de 
Franse Raad van State het besluit om het schip aan een sloopwerf in India over te 
dragen, had geschorst, op verzoek van vier milieuorganisaties. Het schip lag ver-
volgens sinds 17 mei 2006 opnieuw aangemeerd in de Franse havenstad Brest en 
werd uiteindelijk in 2009 overgebracht naar Hartlepool, in het noordoosten van 
Engeland, waar het werd gesloopt.540

538 Zie Annex VII bij de Bazel Conventie, aangenomen in 1995 als amendement bij de Bazel 
Conventie (Besluit III/I).

539 Gesterkt door de internationale kritiek en campagnes van de NGO Shipbreaking Platform 
haalde BELA, een Bengalees milieu-advocatencollectief, in maart 2009 een belangrijke zege bij 
het hooggerechtshof van Benghalen. Schepen mochten niet meer in Bangladesh gesloopt wor-
den als ze niet eerst in het land van herkomst geheel waren ontdaan van schadelijke stoff en als 
asbest, lood en cadmium. Ook moesten de brandstoft anks geleegd zijn voor de sloop begint. 
Volgens BELA zouden in 2011 al 70 schepen toestemming hebben gekregen om gesloopt te 
worden, zonder dat zij aan de voorwaarden hebben voldaan. Bron: www.oneworld.nl (20 juni 
2011).

540 Bron: ANP/De Tijd, 17 februari 2006.
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349. Het Nederlandse met asbest vervuilde schip, de Otapan, dat sinds 1999 in 
de haven van Amsterdam lag, vertrok op 28 juli 2006 met toestemming van Sen-
terNovem – een organisatie van het toenmalige ministerie van VROM – naar 
Turkije om daar ontmanteld te worden. Het land liet het schip niet toe vanwege de 
grote hoeveelheid asbest aan boord. Uiteindelijk vertrok het in mei 2008 na een 
grondige asbestsanering uit Nederland. De overheid had belang gehad bij de des-
tijds verleende toestemming, omdat daarmee een dure sanering in Nederland was 
voorkomen. Het Openbaar Ministerie, dat naar de gang van zaken een strafrech-
telijk onderzoek had ingesteld, maakte begin oktober 2011 bekend niet tot vervol-
ging over te gaan, hoewel er wel strafb are feiten waren gepleegd. Individuele amb-
tenaren was volgens het Openbaar Ministerie echter niets aan te rekenen. Het 
ging volgens het Openbaar Ministerie eerder om een collectief handelen en niet 
om het eigen belang van de betrokken ambtenaren.541 Hoewel Greenpeace de 
beslissing van het parket om de Nederlandse staat en zijn ambtenaren niet te ver-
volgen had aangevochten voor het hof te Den Haag, werd de strafk lacht afgewe-
zen. Weliswaar was komen vast te staan dat de ambtenaren zich hebben ingezet 
om het schip tegen minimale kosten voor de overheid af te voeren, toch valt hen 
daarover geen strafrechtelijk verwijt te maken, nu niet is gebleken dat de ambte-
naren handelden vanuit een persoonlijk belang maar vanuit een zodanig ervaren 
maatschappelijk belang.542 Opvallend is dat het in een internationale grensover-
schrijdende context vooral niet-gouvernementele organisaties (‘ngo’s’) zijn, die 
zich in toenemende mate tot de rechter wenden om publieke normen af te dwin-
gen via civiele, bestuursrechtelijke of strafrechtelijke procedures gericht op het 
opleggen van maatregelen op het vlak van veiligheid en gezondheid en milieu, en 
dit vaak in reactie op het onvermogen van lokale overheden om maatschappelijke 
belangen te waarborgen.543 Een belangrijke vraag is dan natuurlijk hoe het zit met 
de afdwingbaarheid van internationale instrumenten.

6.4. DE MOEILIJKE AFDWINGBAARHEID VAN 
INTERNATIONALE REGELGEVING

350. Via verschillende conventies, richtlijnen en verklaringen hebben de WHO, 
de ILO, de IMO en UNEP in het verleden aangetoond begaan te zijn met de 
asbestgezondheidskwestie. Ze hebben de verschillende landen opgeroepen tot een 
asbeststop in de professionele sfeer en in het leefmilieu of op zijn minst een reeks 
van beschermings- en veiligheidsmaatregelen te incorporeren in hun nationale 
recht. Daarnaast zijn er internationale regels uitgevaardigd met het oog op het 

541 De Volkskrant 11 oktober 2011.
542 Gerechtshof ’s Gravenhage 12 december 2012, NJFS 2013, 49.
543 Zie hierover uitgebreid L.F.H. Enneking, Foreign direct liability and beyond (dissertatie 

Utrecht), Den Haag, Eleven International Publishing 2012, 752 p.
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transport van gevaarlijke stoff en zoals gevaarlijke afvalstoff en. De aanwezigheid 
van internationale normen met betrekking tot asbestregulering is vooral van 
belang bij grensoverschrijdende transporten van asbest waarop het nationale 
recht van de verschillende landen die bij het transport betrokken zijn, hetzij niet 
van toepassing is, hetzij waarin het recht van de verschillende staten die bij een 
transport betrokken zijn, in verschillende vormen van eigen regulering voorziet.

351. Hoewel de internationale regulering met betrekking tot grensoverschrij-
dende transporten van gevaarlijke stoff en meer en meer dichtgetimmerd lijkt, 
wijst de praktijk uit dat bijvoorbeeld internationale transporten met het oog op de 
sloop van asbesthoudende schepen, nog steeds plaatsvinden. Dat heeft  er deels 
mee te maken dat chrysotiel nog niet onder het toepassingsgebied van de Rotter-
dam Conventie is opgenomen en dat de ‘exportban’ voor gevaarlijke afvalstoff en 
naar derde landen nog niet van kracht is (zie eerder randnummer 351). Maar zelfs 
al mocht dat het geval zijn, dan rijst nog de vraag wat de afdwingbaarheid (bin-
dende kracht) is van dergelijke internationaalrechtelijke instrumenten in het nati-
onale recht van de lidstaten. Om deze vraag te beantwoorden moet in de eerste 
plaats een onderscheid worden gemaakt tussen de verdragen in de zin van de 
Vienna Convention on the Law of Treaties enerzijds die in beginsel bindend zijn, 
en andere instrumenten zoals guidelines, resolutions, joint declarations, memo-
randa of understanding etc. anderzijds, die in beginsel niet bindend zijn, maar wel 
een indirecte werking kunnen hebben. Wat de bindende kracht van verdragen 
gesloten binnen de schoot van een internationale organisatie betreft , kan een 
onderscheid worden gemaakt tussen verdragen die wel en verdragen die niet 
ondertekend en geratifi ceerd zijn door de verschillende lidstaten.544 De onderte-
kening van een verdrag is echter niet voldoende voor de gelding ervan. Het komt 
vaak voor dat een land zich in de loop van de voorbereidende onderhandelingen 
bij een consensus aansluit (om zijn internationale partners ter wille te zijn), maar 
tijdens de plenaire stemming zich onthoudt of zelf tegen stemt (omdat het, als het 
erop aankomt dan weer volop de kaart van zijn binnenlandse belangen trekt). 
Wanneer groeilanden worden geconfronteerd met Conventies die te hoge Euro-
pese normen bevatten, kunnen ze bijvoorbeeld tijdens de plenaire stemming voor 
de aanvaarding van de betrokken conventie stemmen, in de wetenschap dat het 
niet ratifi ceren van de conventie door het eigen parlement een makkelijke uitweg 
is om aan de gelding van de overeenkomst te ontsnappen.545 Slechts bij verdragen 
die minimum standaardnormen invoeren is deze uitweg niet mogelijk, omdat die 

544 Als verdrag wordt aangemerkt “an international agreement concluded between States (…) and 
governed by international law” (art. 2(1)a van de Vienna Convention).

545 Writing a new normative standard? EU member states and the draft ing and ratifi cation of ILO 
labour standards’ in Th e european Union’s Role in the World and the Social Dimension of 
Globalisation, J. Orbie & L. Torrell, (eds), London: Routledge 2009, p. 98-112; ‘Th e EU’s perfor-
mance in the International Labour Organization’, Journal of European Integration Vol. 33, No. 
6, 2011, p. 651-665.



Deel 2. De regulering van asbest in nationaal en internationaal verband

206 Intersentia

sowieso moeten geïmplementeerd worden. In dat geval zal men te hoge normen 
proberen tegengehouden tijdens de onderhandelingen.546

352. Door de ondertekening, ratifi catie en incorporatie van een verdrag in de 
interne rechtsorde van een land kan een verdrag dat gesloten is tussen verschil-
lende lidstaten binnen een internationale organisatie, ook bindende kracht krij-
gen tussen deze lidstaten en ten aanzien van de individuele burgers in deze lidsta-
ten (zowel verticale werking – burgers in verhouding tot de overheid, als 
horizontale werking, met andere woorden – rechten en verplichtingen creëren 
voor individuele burgers onderling). Om de bindingskracht van een geratifi ceerd 
verdrag te beoordelen moeten in beginsel twee criteria in aanmerking worden 
genomen: een subjectief criterium en een objectief criterium.547 In de eerste plaats 
moet nagaan worden wat de intentie, de bedoeling is geweest van de onderteke-
naars van het internationaal verdrag. Zo kan uit de totstandkomingsgeschiedenis 
van een verdrag blijken dat het de bedoeling van de verdragsluitende partijen 
geweest is dat bepalingen rechtstreekse werking hebben.548 Het voordeel verbon-
den aan bepalingen die directe werking hebben is dat wanneer staten nalaten om 
de nodige maatregelen te nemen ter uitvoering en handhaving van hun internati-
onale verbintenissen, particulieren de betrokken normen rechtstreeks kunnen 
inroepen voor de nationale rechter. De nationale rechter zal telkens oordelen of 
een norm kan worden toegepast, met andere woorden of de norm directe werking 
heeft . Het feit dat een verdragsnorm directe werking heeft , verhindert niet dat de 
verdragsluitende staat nog optreedt ter uitvoering van de verdragsbepaling maar 
dit kan enkel voor zover de wetgevende norm in overeenstemming is met die 
verdragsbepaling.

353. Daarnaast moet gekeken worden naar de bewoordingen van de verdragsver-
plichtingen. Men moet nog nagaan of de verbintenis van de staat voldoende volle-
dig en nauwkeurig is uitgedrukt naar de aard, de inhoud en de strekking van de 
bepaling, zodat duidelijk is wat men ervan mag verwachten. Dit laatste criterium 
heeft  de bovenhand, met relatieve verwaarlozing van het subjectieve criterium, 
omdat de intentie van verdragspartijen vaak niet eenduidig vast te stellen is, en het 
beginsel van de goede trouw geen plaats laat voor ‘venire contra factum proprium’: 
van een lidstaat mag worden verwacht dat ze zich houdt aan de door haar onderte-
kende verdragsteksten: pacta sunt servanda.549 Daarbij is het niet de subjectieve 

546 Writing a new normative standard? EU member states and the draft ing and ratifi cation of ILO 
labour standards’ in Th e European Union’s Role in the World and the Social Dimension of 
Globalisation, J. Orbie & L. Torrell, (eds), London: Routledge 2009, p. 98-112; ‘Th e EU’s perfor-
mance in the International Labour Organization’, Journal of European Integration 2011, p. 651-
665.

547 H. Hillgenberg, “A fresh look on soft  law”, EJIL 1999, p. 505.
548 R.A.J. Van Gestel en J.M. Verschuuren, “Internationaal en Europees milieurecht in Nederland? 

Gewoon toepassen!” SEW 2005, p. 248.
549 H. Hilligenberg, a.w. 1999, p. 505.
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bedoeling van de ondertekenende lidstaten die primeert. Het is de taalkundige, 
grammaticale betekenis/uitlegging van de tekst van het verdrag die van groot 
belang is, in het licht van het feit dat dergelijke verdragsteksten van aard zijn om de 
rechtspositie van vele burgers te beïnvloeden. De uitleg van de bindende kracht van 
een verdrag ziet dan veelal op de taalkundige uitleg van de verdragstekst, en indien 
deze uitleg geen onmiddellijke helderheid biedt, uit de betekenis die objectief 
gezien aan de bewoordingen kan worden toegekend. Bewoordingen als ‘passende 
maatregelen dragen’, ‘voorzien in een hoog niveau van bescherming’ kunnen aan-
wijzingen zijn dat er geen sprake is van een bepaling waaraan de burger recht-
streeks aanspraken kan ontlenen. Een aanspraak kan echter ook vervat zijn in een 
verbod voor de overheid, bijvoorbeeld een verbod op het de import, productie en 
verwerking of export van bepaalde asbestvezels of bepaalde asbesttoepassingen (cf. 
de Asbestconventie van de ILO, die crocidoliet en spuitasbest verbiedt).550

354. Het complexe karakter van vele internationale verdragen die zowel traditio-
nele burgerrechten als economische en sociale rechten omvatten, maakt een analyse 
van hun directe werking op zich niet eenvoudig. Heel wat bepalingen zijn juridisch 
bindend terwijl voor andere een optreden van de wetgever noodzakelijk wordt 
geacht. Bij wijze van voorbeeld kan hier worden verwezen naar de Asbestconventie 
van 1986 van de ILO. Artikel 10 van de Asbestconventie bepaalt bijvoorbeeld:

“Where necessary to protect the health of workers and technically practicable, national 
laws or regulations shall provide for one or more of the following measures–
(a) replacement of asbestos or of certain types of asbestos or products containing 

asbestos by other materials or products or the use of alternative technology, scien-
tifi cally evaluated by the competent authority as harmless or less harmful, when-
ever this is possible;

(b) total or partial prohibition of the use of asbestos or of certain types of asbestos or 
products containing asbestos in certain work processes”.

355. Hoewel de ondertekenende lidstaten het nodige moeten doen om te verze-
keren dat dergelijke rechten die burgers aan het internationale recht ontlenen, 
daadwerkelijk kunnen worden gehandhaafd, genieten ze hierbij een zekere 
beleidsvrijheid. Beleidsvrijheid betekent echter geen ruimte voor onzorgvuldig 
handelen: nagegaan moet worden of de overheid binnen de gemaakte beleidskeu-
zes zorgvuldig is opgetreden.

356. Op elke staat rust in beginsel de verplichting om de naleving van de regels 
van het internationale recht te handhaven.551 Kunnen lidstaten worden gesancti-
oneerd wanneer hun organen de regels van de internationale organisaties waar zij 
zelf tot zijn toegetreden niet respecteren bijvoorbeeld door niet te voorzien in een 

550 R.A.J. Van Gestel en J.M. Verschuuren, a.w. 2005, p. 248.
551 R.A.J. Van Gestel en J.M. Verschuuren, a.w. 2005, p. 248.
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adequaat niveau aan beschermingswetgeving in het eigen nationale recht of door 
tegen internationale afspraken in asbestafvalschepen te laten verslepen naar 
nieuwe groeilanden met het oog op asbestverwijdering en sloop. Een eerste pro-
bleem dat hier rijst is dat verdragen die van aard zijn om dwingend en scherp de 
eigen wetgeving te beïnvloeden, door de meeste lidstaten eenvoudigweg niet gera-
tifi ceerd worden, of er druk wordt gelegd op het totstandkomingsproces van de 
internationale norm, beide vaak om redenen van binnenlandse politiek.552 De 
directe afdwingbaarheid van in de internationale asbestconventies vastgelegde 
maatregelen in nieuwe groeilanden, waar de problemen in de praktijk dan vaak 
gaan spelen, is daardoor op het eerste zicht zelden mogelijk.553 Een tweede pro-
bleem is dat de internationale VN-organisaties zelf geen uitvoerende of handha-
vende instanties hebben, waardoor het toezicht op en de handhaving van deze 
internationale regelgeving berust bij de lidstaten zelf ligt (eventueel via landenrap-
portages aan supervisieorganen).554 Een derde probleem is dat door de verdichte 
regelgeving vaak niemand zich ultiem verantwoordelijk voelt. Zodra aan de eigen 
vastgelegde verplichtingen is voldaan, wordt dan de paraplu opengetrokken.555

6.5. DE RELEVANTIE VAN INTERNATIONALE 
SOFT LAW IN EEN NATIONALE CONTEXT

357. Wel is het zo dat zelfs in gevallen waarin er geen sprake is van rechtstreeks 
afdwingbare verdragen, of handhavingsinstanties, de nationale rechters in begin-
sel wel de instrumenten in handen hebben om het eigen nationale recht in over-
eenstemming te brengen met het internationale rechtskader. Er mag immers niet 
uit het oog worden verloren dat de internationale regelgeving, zelfs wanneer het 
niet gaat om rechtstreeks werkende verdragsbepalingen of om internationale 
minimum standards, een verregaande autoriteit heeft . De gedachte dat onderhan-
delende en ondertekenende verdragspartijen het resultaat van hun onderhande-
lingen zomaar naast zich neer kunnen leggen wanneer het eigen parlement de 
gemaakte afspraken niet heeft  geratifi ceerd, lijkt immers te weinig genuanceerd 
vanuit civielrechtelijk standpunt. Wanneer nationale normen ontbreken of vaag 
en open geformuleerd zijn in het nationale recht kan de rechter achteraf bij een 
beoordeling in een civiele context, deze rechtsnormen aanvullen of construeren 

552 J. Ladou, a.w. 2004, met verdere verwijzingen.
553 Van de besproken VN-asbestregelgeving zijn enkel de conventies/verdragen juridisch bindend 

en dit enkel voor de partijen die deze conventies ondertekend en geratifi ceerd hebben. Canada 
heeft  enkel de ILO conventie nr. 162 ondertekend, terwijl India geen van de VN-ILO conven-
ties heeft  ondertekend. Beide staten hebben wel de Rotterdam Conventie ondertekend. Hoewel 
India zich op de laatste conferentie juni 2011 zich niet langer verzette tegen de opname van 
asbest aan de PIC-lijst, blijft  het verzet van Canada op dit punt onverminderd.

554 J. Ladou, a.w. 2004.
555 Dat bleek bv. uit de aanpak van het asbestschip Otapan (zie hiervoor).
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via de internationale regels die dan gelden als ‘standaarden van de goede praktijk’. 
De internationale normen gelden dan als een rechtsfeit, dat afh ankelijk van de 
concrete context betekenis kan geven aan het eigen recht556, en derhalve ook kan 
uitgroeien tot afdwingbaar recht.557

6.5.1. DE RELEVANTIE VAN INTERNATIONALE SOFT LAW 
IN NIEUWE GROEILANDEN

358. Belangrijk in dit verband is de opkomst van ‘publiek-belang-gerelateerde’ 
civiele procedures, ook wel ‘public interest litigation’ genoemd, in nieuwe groei-
landen. Deze procedures die zowel tegen overheidsorganen als tegen bedrijven 
kunnen gericht zijn, zullen met name een rol spelen in landen waar de economi-
sche, politieke of andere juridische wegen om maatschappelijke invloed uit te 
oefenen, beperkt zijn. Aldus zullen groeperingen die politiek of lobbytechnisch 
niet sterk genoeg staan, zich in zulke landen tot de rechter kunnen wenden met 
civiele procedures gericht op het bewerkstelligen van maatschappelijke verande-
ringen. De wetgever in nieuwe groeilanden voorziet soms al in de uitoefening van 
publieke taken door private instanties, via het faciliteren van publiek-belang gere-
lateerde procedures. In India bijvoorbeeld garandeert artikel 32 van de Indiase 
Grondwet “the right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the 
enforcement of the rights conferred by this part”. Sinds de jaren zeventig wordt 
onder druk van consumentenorganisaties, milieuorganisaties en andere non pro-
fi t-organisaties in India een stijgend belang gehecht aan Public Interest Litigation 
op gebieden van veiligheid, gezondheid en milieu.558 De eerste zaak van Public 
Interest Litigation in India vond plaats in 1979 en was gericht op de slechte leefom-
standigheden in de gevangenissen.559 De meeste PIL-zaken in India hebben thans 

556 H. Hillgenberg, a.w., p. 513.
557 Van Dam noemt naast het feit dat ondernemingen aan de hand van internationale richtlijnen 

invulling kunnen geven aan hun (verantwoord) ondernemingsbeleid, ook de richtlijnen als 
voorbeeld voor de nationale wetgevers als ‘tussenfase op weg naar volwassen recht’ (C. Van 
Dam, Ondernemingen en mensenrechten, Den Haag, BjU, 2008, p.46).

558 In 1981 verwoordde rechter P.N. Bhagwati het concept van de Public Interest Litigation (PIL) 
in India als volgt: “Where a legal wrong or a legal injury is caused to a person or to a determinate 
class of persons by reason of violation of any constitutional or legal right or any burden is 
imposed in contravention of any constitutional or legal provision or without authority of law or 
any such legal wrong or legal injury or illegal burden is threatened and such person or determi-
nate class of persons by reasons of poverty, helplessness or disability or socially or economically 
disadvantaged position unable to approach the court for relief, any member of public can main-
tain an application for an appropriate direction, order or writ in the High Court under 
Article 226 and in case any breach of fundamental rights of such persons or determinate class of 
persons, in this court under Article 32 seeking judicial redress for the legal wrong or legal injury 
caused to such person or determinate class of persons.” (S.P. Gupta / Union of India, 1981 (Supp) 
SCC 87.).

559 Hussainara Khatoon/Bihar, AIR 1979 SC 1360. Deze procedure leidde tot de vrijlating van 
meer dan 40.000 gevangenen.
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echter betrekking op het (leef)milieu.560 In twee collectieve actieprocedures die 
gevoerd werden door asbesttegenstanders in het kader van de asbestproblematiek 
in India, kon vastgesteld worden dat de eisers zich nadrukkelijk beriepen op de 
internationale asbestconventies en declarations van de ILO en WHO.

361. Het Hooggerechtshof (Supreme Court) van India heeft  zich in 1995 en meer 
recent in 2011, in een Public Interest Litigation case uitgesproken over de bescher-
ming van de bevolking tegen de gezondheidsrisico’s verbonden aan asbest. In 
1995 had het hooggerechtshof in de zaak Consumer Education and Research Cen-
tre v. Union of India geoordeeld dat “[t]he right to health (…) is an integral fact of 
[a] meaningful right to life.” Deze zaak had betrekking op de gezondheidsrisico’s 
van asbestarbeiders in de industrie. Recent verwierp het Hooggerechtshof echter 
wel de vraag tot het opdragen van een verbod op chrysotielasbest in zijn arrest 
van 25 januari 2011561, op de volgende motieven:

“(…) it is clear that fi rst, the Court has to examine whether any statutory, fundamental 
or other right of any person is being violated and an activity which is prohibited under 
law is being carried out, i.e. production and manufacture of asbestos and allied pro-
ducts? If so, whether the Government is actively permitting such illegal activity? Second, 
whether in any case this Court can, in law, direct the banning of this activity, if not, what 
directions can be issued by the Court?”

362. De commentaren op dit laatste arrest illustreren dat, net zoals dat ook het 
geval is met cijfergegevens en grafi eken, ook principiële uitspraken door belang-
hebbende partijen zo veel mogelijk in het ‘eigen belang’ wordt uitgelegd. Het 
Chrysotile Institute, een van de belangrijkste actoren van de chrysotiellobby in 
Canada, noemde deze uitspraak een ‘historische beslissing’ voor de voorstanders 
van een ‘verantwoord en veilig gebruik van chrysotielasbest’562:

“In a very important decision rendered on January 21, the Supreme Court of India 
refused to grant the petition to ban asbestos that was fi led by an NGO connected to the 
anti-asbestos movement. Rather, the Court ordered the national and state governments 
to better regulate the use of asbestos. Th is historic decision opens the door to the strategy 
proposed by Quebec chrysotile asbestos producers to export, along with the fi bre, its 
unique expertise on safe and responsible use”.

560 S. Muralidhar, “India: Public Interest Litigation”, Annual Survey of Indian Law 1997-1998, zie 
www.ielrc.org/content/a9802.pdf.

561 Zie www.scjudgments.com/.
562 Zie www.chrysotile.com/data/inde_janvier2011_en.pdf; zie voorts ook de commentaar van 

asbestvoorstanders bij de beslissing van het Indiase Hooggerechtshof van 21 januari 2011: “In 
a very important decision rendered on January 21, the Supreme Court of India refused to grant 
the petition to ban asbestos that was fi led by an NGO connected to the anti-asbestos movement. 
Rather, the Court ordered the national and state governments to better regulate the use of asbes-
tos. Th is historic decision opens the door to the strategy proposed by Quebec chrysotile asbestos 
producers to export, along with the fi bre, its unique expertise on safe and responsible use” (zie 
www.chrysotile.com/en/news/news.aspx?id=76).
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363. De internationale anti-asbestverenging International Ban Asbestos Associ-
ation verwierp op zijn beurt deze commentaar van het Chrysotile Institute als een 
‘verkeerde interpretatie’ en las de beslissing van het Hooggerechtshof als een 
oproep tot de wetgever in India om een asbestverbod uit te vaardigen.563 Rijst dan 
de vraag: wie heeft  gelijk? Op grond van de lezing van het arrest lijkt het alvast 
onjuist om deze uitspraak van het Hooggerechtshof in India te zien als een prin-
ciepsbeslissing, omdat het Hooggerechtshof zelf uitdrukkelijk heeft  verwezen 
naar zijn uitspraak uit 1995, die het herhaald heeft  en waaraan het, op grond van 
de aangevoerde feiten, volgens het Hof nog maar weinig toe te voegen heeft . Met 
de door de verzoeker aangevoerde elementen als aanknopingspunten (waaronder 
de ILO resolutie van 2006 die oproept tot een algemeen asbestverbod), oordeelde 
het Hof dat een algemeen asbestverbod nodig is:

“In view of these facts, there is an urgent need for a total ban on the import and use of 
white asbestos and promote the use of alternative materials”.

364. Het Hooggerechtshof riep voorts nog op tot een handhaving van de toe-
zicht- en uitvoeringsmaatregelen wat de bestaande asbestreglementering betreft , 
zoals reeds vastgelegd in zijn eerdere uitspraak uit 1995. Het Hooggerechtshof 
besliste met andere woorden niet voor of tegen het opdragen van een asbestver-
bod, omdat het over die kwestie, naar het oordeel van het hof, zelf geen zeggen-
schap heeft , maar oordeelde wel aan de hand van onder meer de internationale 
regelgeving dat een dergelijk verbod er zou moeten komen.564 Eisers slaagden er 
dus niet in via om deze weg een asbestverbod af te dwingen, maar toonden wel de 
relevantie van de internationale asbestregulering aan. Overigens was hun vorde-
ring mogelijk wel succesvol geweest wanneer zij het voorwerp van hun vordering 
anders hadden geformuleerd en namens een groep asbestgedupeerden louter een 
schadevergoeding hadden gevorderd.

365. Niet alleen over het beleid van de overheden, ook over de activiteiten van 
multinationale ondernemingen met zetel in de oude industriële landen zijn echter 
vragen te stellen. De grote asbestbedrijven, zoals Eternit, hebben weliswaar de 
asbestproductie en het asbestgebruik in West-Europa en Noord-Amerika stopge-
zet in de jaren negentig van vorige eeuw, maar ze hebben tezelfdertijd via dochter-
ondernemingen in de nieuwe groeilanden chrysotielasbest verder geproduceerd 

563 Zie http://ibasecretariat.org/lka-misinterpretation-indian-asbestos-decision.php.
564 Dit antwoordt verrast niet in de rechtscultuur van de onderzochte landen, waar veel vertrou-

wen bestaat in de overheid (de wetgever), die een belangrijke rol krijgt toebedeeld, en waar een 
hoog niveau aan sociale verzekeringen en sociale vangnetten heerst. In India geldt daarente-
gen juist een bijzonder beperkt niveau aan sociale zekerheid, en is het vertrouwen in de over-
heid in het reguleren van de maatschappelijke zekerheid en de sociale gelijkheid en bescher-
ming juist veel minder groot. Toch is het zo dat ook in de Verenigde Staten, waar de beperkte 
overheidstussenkomst bij sociale risico’s afwijkt van de Europese rechtscultuur, een asbest-
verbod tot op heden niet is opgelegd geweest door de rechterlijke macht.
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en verhandeld. Eternit is wereldwijd bijvoorbeeld pas defi nitief gestopt met de 
productie van asbest per 1 januari 2004.565 Het grote Franse asbestbedrijf Saint 
Gobain is nog altijd actief in de asbestindustrie (onder meer via haar dochter 
Eternit Brazilië). Deze bedrijven hebben nooit aan de alarmbel getrokken over de 
asbestgezondheidsrisico’s in de oude industriële landen, ondanks de bestaande 
kennis en inzichten die al decennialang bestonden in de wetenschappelijke litera-
tuur. Wat zegt dat over hun bereidheid en hun inschattingsvermogen om verant-
woord om te gaan met asbestgezondheidsrisico’s in de nieuwe groeilanden en hun 
mogelijke aansprakelijkheid in het verlengde hiervan? 

Ook in Europese landen worden meer en meer grensoverschrijdende civiele 
aansprakelijkheidsvorderingen (foreign direct liability claims) ingesteld door 
eisers uit nieuwe groeilanden, waarbij ook de internationale soft  law een rol van 
betekenis kan spelen (zie hierna).566

6.5.2. DE RELEVANTIE VAN INTERNATIONALE SOFT LAW 
IN DE OUDE INDUSTRIELANDEN

366. Ook voor overheden in de oude industrielanden is de internationale soft  
law immers niet zonder belang. Een interessante actuele kwestie in dat verband is 
de naleving/handhaving van de regels op internationale afvaltransporten. Onder 
het Verdrag van Basel bestaat sinds 1  januari 1998, zoals eerder aangeduid, en 
ondanks het verzet van belangrijke OESO-landen als de Verenigde Staten, het 
Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Canada, Australië en Japan een verbod op het 
transport van gevaarlijke afvalstoff en van OESO-landen naar deze staten, de 
zogenaamd ‘Basel Ban’, vastgelegd in bijlage VII bij de Basel Conventie, aangeno-
men in 1995 als amendment bij de Basel Conventie (Besluit III/I), maar deze is 
vandaag nog niet in werking getreden. De export van ‘asbestschepen’ met het oog 
op de sloop ervan (cf. het voorbeeld van de Clémenceau en de Otapan), maakte 
duidelijk dat bij de sloop van asbestschepen een aantal bepalingen uit de Basel 
Conventie en de Europese Verordening met betrekking tot overbrenging van 
afvalstoff en, die dit verdrag incorporeren in het Europeesrecht, niet altijd correct 
worden nageleefd.567

367. Hoewel de Ban-beslissing nog niet in werking is getreden, lijkt het logisch 
dat wanneer internationaal beleid wordt gemaakt ter bescherming van burgers 
en het leefmilieu in nieuwe groeilanden (voorkomen dat afval wordt gedumpt in 

565 Het asbestverbod werd opgelegd nadat de Franse regering na het Inserm-rapport een enorme 
bocht had gemaakt in haar asbestbeleid, dat voorheen vooral was uitgezet door het Comité 
Permanent Amiante zie hierover meer in hoofdstuk 13.

566 Zie hierover L.F.H. Enneking, a.w. 2012.
567 In het Europese recht geïncorporeerd door de Basel verordening (EVOA: Europese Verordening 

inzake Overbrenging van Afvalstoff en, Vo. 259/93).
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staten waar de voorzieningen en regulering ontbreken om afval te verwerken op 
een manier de veilig en verantwoord is voor mens en milieu568), deze normen 
als standaarden voor de goede praktijk óók gelden wanneer ondernemingen of 
burgers uit de economisch-technisch meest geavanceerde OESO-landen optre-
den in het buitenland. Zo verbiedt de EVOA bijvoorbeeld expliciet het transport 
van gevaarlijk afval naar ontwikkelingslanden in Afrika en de Stille Oceaan. 
Hoewel bijvoorbeeld India daarbij niet een van de bedoelde landen is, geldt daar 
wel het argument van de ‘refl exwerking’ of van de redenering per analogie. 
Daarom kan verdedigd worden dat het exportverbod, ook al is het nog niet in 
werking getreden naar deze landen, toch als ‘soft  norm’ bindend is in de OESO-
landen.

368. In het verleden vond veel blootstelling aan asbeststoff en plaats, waarvan – 
zeker bij enig doordenken – al lang bekend was dat daardoor aanzienlijke schade 
zou ontstaan (zie hoofdstuk twee). Asbest werd tot voor kort bijvoorbeeld nog 
steeds gewonnen in Canada en geëxporteerd naar nieuwe groeilanden. Het is nu 
al duidelijk dat dit in landen zoals India, Rusland, Kazachstan en Brazilië kan 
leiden tot ernstige gezondheidsschade.

Voor zover over deze kwestie al een inhoudelijk juridisch en maatschappelijk 
debat wordt gevoerd, spitst dit debat zich vaak toe op de ‘vraag naar de onrecht-
matigheid’ en andere juridische disclaimers.569 Asbest is immers in veel nieuwe 
groeilanden nog niet verboden. Stephen Harper, premier van Canada, ver-
woordde de beleidspositie van Canada in juni 2011 als volgt: “Th is government 
will not put Canadian industry in a position where it is discriminated against in a 
market where sale is permitted”.570

Heel recent zouden de Canadese beleidsmakers het geweer overigens van 
schouder gewisseld hebben en verklaard hebben niet meer te zullen bijdragen aan 
de (her)opening van de nog aanwezige asbestmijnen in Canada.571

369. Het zou mijns inziens echter geenszins merkwaardig zijn dat deze politiek 
zich de komende jaren juridisch zou kunnen vertalen in aansprakelijkheid.572 Tot 
op zekere hoogte kan er immers wel een indirecte invloed zijn van de internatio-
nale en interne regelgeving op de zorgplichten die overheden en bedrijven moeten 
in acht nemen jegens potentiële gedupeerden elders in de wereld, zelfs wanneer 
het slechts gaat om soft  law van internationale instellingen.

568 Zie in deze zin de Hoge Raad n.a.v. de vervolging van de president-directeur van Trafi gura in 
zijn arrest van 6 juli 2010: HR 6 juli 2010, LJN BK9263, M&R 2010/89 met noot Douma en vgl. 
HvJ EG 10 mei 2007, C-252/05, Jur. 2007, P. I–3883.

569 Zie bv. Th e daily show met reportage over de asbestexportpolitiek van Canada: www.thedaily-
show.com/watch/thu-may-12-2011/ored-to-death.

570 G. Shochat, “Health Canada’s asbestos advice rejected by government”, CBC News, 13  juni 
2011.

571 Berichtgeving in Th e Economist, 21 september 2012.
572 Vgl. L.F.H. Enneking, a.w. 2012.
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370. Vanuit het oogpunt van non-discriminatie vallen immers geen goede rede-
nen te bedenken waarom deze zorgplichten niet evenzeer zouden gelden ten aan-
zien van buitenlandse gedupeerden. Waarom zouden burgers in nieuwe groeilan-
den immers de prijs moeten betalen voor een (daar nog algemeen) gangbare maar 
vanuit de eigen en de internationaal geldende normering bezien, kennelijk foute 
praktijk?573 

371. In het Verenigd Koninkrijk is deze vraag (Onder welke omstandigheden 
kan een onderneming aansprakelijk worden gehouden voor de schending van een 
zorgplicht jegens derden in derde landen die schade hebben geleden als gevolg 
van de activiteiten van die onderneming aldaar?) reeds voorgelegd door asbest-
benadeelden uit Zuid-Afrika. Het Engelse House of Lords heeft  in 2000 in de zaak 
Lubbe v Cape Plc [2000]574 uitspraak gedaan over de vraag of Zuid-Afrikaanse 
bewoners konden in het thuisland van een multinationale onderneming een 
 aansprakelijkheidsvordering konden instellen voor schade veroorzaakt door de 
tewerkstelling van arbeiders in mijnen die geëxploiteerd werden door haar 
 dochterondernemingen. Meer dan drieduizend Zuid-Afrikanen hadden zich 
aangemeld als gedupeerden voor de Engelse rechters in een procedure tegen Cape 
PLC, moeder van de Zuid-Afrikaanse holding Cape Asbestos Zuid-Afrika (Pty) 
Limited (“CASAP”), die op zijn beurt eigenaar was van de asbestmijnen in de 
Northern Cape provincie. Alle gedupeerden waren slachtoff er van asbestose of 
mesothelioom en waren tewerkgesteld in de mijnen vóór 1979. Cape PLC heeft  
haar activiteiten immers beëindigd in Zuid-Afrika in 1979. De eerste vraag betrof 
het forum waar de vorderingen aanhangig konden worden gemaakt. Het House 
of Lords besloot unaniem dat alle gedupeerden de moedermaatschappij voor de 
rechter konden dagvaarden in Engeland, nu de vordering betrekking had op de 
verantwoordelijkheid van de moedermaatschappij voor het waarborgen van de 
naleving van de normen van gezondheid en veiligheid door haar dochteronder-
nemingen in derde landen. Omdat de vordering uiteindelijk geschikt werd, kwam 
de Engelse rechter niet toe aan de eigenlijke aansprakelijkheidsbeoordeling van 
de moedermaatschappij. De Engelse rechter heeft  recent in 2012 in de zaak 
Chandler v Cape plc [2012]575, in een zaak waarin een Britse asbestgedupeerde een 
vordering instelde tegen Cape, de vordering van de gedupeerde tot vergoeding 
van zijn gezondheidsschade jegens de moedermaatschappij wel toegewezen. Het 
Engelse hof van beroep heeft  daarbij blijk gegeven van een grote bereidheid om 
het aansprakelijkheidsrecht toe te passen op een fl exibele manier, teneinde een 
oplossing te voorzien voor slachtoff ers van milieuschade veroorzaakt door (doch-
ters van) multinationale ondernemingen.

573 E. de Kezel, “De relevantie van het asbestvonnis in Turijn”, JK 2012, 11.
574 Lubbe v Cape Plc [2000] 1 WLR 1545 zie www.bailii.org/uk/cases/UKHL/2000/41.html.
575 Chandler v Cape plc [2012] EWCA Civ 525 zie www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2012/525.

html.
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372. Ook al lijken landen waar het met de zorg voor een veilig en gezond leef-
milieu nog niet zo nauw is gesteld, dus op het eerste gezicht nog een safe haven 
voor westerse ondernemers, toch kan die juridische cocon doorbroken worden op 
basis van een responsief aansprakelijkheidsdenken. Tijdig anticiperen is dan de 
boodschap.

6.6. CONCLUSIE

373. De WHO en de ILO zijn in het verleden sterk bekritiseerd geweest omwille 
van de traagheid in hun optreden op het vlak van asbestbeschermingsmaatrege-
len in de professionele sfeer en daarbuiten. Ze hebben nu gezamenlijk en afzon-
derlijk opgeroepen tot een verbod op alle asbest en op een goede registratie van 
asbestgerelateerde ziekten. De directe werking van deze internationale normen is 
echter beperkt. De internationale organisaties hebben zelf niet veel juridische 
middelen ter beschikking om deze normen rechtstreeks af te dwingen, wat pro-
blematisch is, zeker wanneer het gaat om grensoverschrijdende situaties. Boven-
dien zijn enkel de landen die de betrokken conventies hebben ondertekend en 
geratifi ceerd, erdoor gebonden, en dit slechts voor zover de erin opgenomen nor-
men directe werking hebben. Wel is het zo dat nationale rechters, aan de hand van 
‘de normen van de goede praktijk’ die afgeleid kunnen worden uit de ‘geest’ en de 
werking van de betrokken vragen, toch de mogelijkheden en civielrechtelijk ook 
de verplichting hebben om het internationale rechtskader door te laten werken in 
de interne rechtsorde. Daarbij is van belang dat ook de eigen zorgvuldigheidsnor-
men en zorgplichten kunnen doorwerken in derde landen. 





DEEL 3
DE OMGANG MET 

ASBESTGERELATEERDE 
GEZONDHEIDS SCHADE 

IN HET POSITIEVE RECHT

In dit deel wordt in de breedte onderzocht op welke wijze de verschillende 
bestaande vergoedingssystemen zijn ingezet bij de omgang met asbestgerelateerde 
gezondheidsschade. Ook wordt nagegaan op welke wijze de asbestvergoedings-
problematiek in elk van deze systemen structurele fouten heeft  blootgelegd, 
bezien vanuit het standpunt van de bescherming en van de handhaving van de 
belangen van gezondheid en veiligheid en tot welke creatieve oplossingen in de 
zin van rechtsontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht en ruimere schade-
vergoedingsrecht dit heeft  geleid. Asbest is een risico dat uit zijn aard moeilijk 
past in het aansprakelijkheidsrecht (zoals in de regel het geval is bij milieuge-
zondheidsriscio’s). Hierna wordt onderzocht welke ontwikkelingen zich hebben 
voorgedaan in de jurisprudentie naar aanleiding van de asbestkwestie (‘respon-
sieve rechtspraak’). Rechters hebben soms een lastige verhouding tot maatschap-
pelijke kwesties, omdat (persoonlijke) opvattingen over rechtvaardigheid of over 
de gewenstheid van maatschappelijke kwesties als dusdanig niet de uitkomsten 
van rechtsgedingen mogen bepalen. In principe wordt recht gesproken krachtens 
de regels van bestaand recht en is het niet de taak van de rechters om ‘maatschap-
pelijke problemen’ te verhelpen. De jurisprudentie heeft  echter via talrijke ont-
wikkelingen gereageerd op de juridische problemen van asbestgedupeerden, en 
dit vaak via de fi guur van de goede trouw, de redelijkheid en de billijkheid. Ook 
de wetgever is in de onderzochte landen tussengekomen om aan de vergoedings-
verwachtingen van asbestslachtoff ers tegemoet te komen. Enerzijds was deze tus-
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senkomst ingegeven door de eigen verantwoordelijkheid van de overheid bij de 
totstandkoming van de asbestproblematiek, anderzijds als respons op het sterke 
maatschappelijke appel tot bekommernis om het lot van asbestslachtoff ers. Waar 
al deze ontwikkelingen toe hebben geleid, wordt in dit deel omvattend beschre-
ven.
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HOOFDSTUK 7
CREATIEVE OPLOSSINGEN VOOR DE 
PROBLEMATIEK VAN DE VERJARING 

VAN ASBESTSCHADEVORDERINGEN?576

7.1. INLEIDING

374. In hoofdstukken vijf en zes werd onderzocht hoe de beleidsmakers en de 
rechtspraak zijn omgegaan met de regulering van asbestgezondheidsrisico’s de 
afgelopen decennia. In dit hoofdstuk wordt de vraag onderzocht of en op welke 
wijze de beleidsmakers en de rechtspraak zijn omgegaan met de vraag tot vergoe-
ding van asbestgerelateerde gezondheidsschade. Vanaf de jaren negentig van 
vorige eeuw ontstond er bijvoorbeeld in Nederland grote maatschappelijke onrust 
over de ‘juridische lijdensweg’ van asbestbenadeelden, waarbij vooral de ‘harde’ 
verjaringsregeling in het oog sprong. Ook in de literatuur werd hieraan veel aan-
dacht besteed. “Schadeclaims houdt men niet eeuwig. Na verloop van tijd verjaren 
zij. Daar is niets op tegen. Waar wel iets op tegen is, is dat er soms schadeclaims 
verjaren die pas bekend kunnen zijn na afl oop van de verjaringstermijn”, zo luidde 
een editoriaal van Hondius in het Belgisch-Nederlandse Tijdschrift  voor Privaat-
recht in 1999.577 Aanleiding voor dat standpunt was de tot dan toe vrij algemene 
afwijzing door de Nederlandse rechtscolleges van asbestschadeclaims die pas 
ingesteld werden na het verstrijken van de verjaringstermijn omdat de benadeel-
den pas dan kennis hadden gekregen van hun schade (de problematiek van de 
verjaring van de zogenaamde ‘risico’s met een lange staart’ (‘long tail risks’).578 In 
1999 was de vraag of de verjaringsregel een harde regel is die onder alle omstan-
digheden geldt, nog voorwerp van een stellingenstrijd in de Nederlandse jurispru-
dentie en literatuur. Th ans, ruim een decennium later, lijkt deze kwestie daar 
ongeveer te zijn uitgekristalliseerd. Onder bepaalde, weliswaar uitzonderlijke, 

576 Dit hoofdstuk is een herwerking en actualisering van een artikel dat eerder verscheen in 
Tijdschrift  voor Privaatrecht (“Problematiek van verborgen letselschade en verjaring: refl ectie 
over een speciale vergoedingsregeling naar aanleiding van zogenaamde ‘asbestschadevorde-
ringen’”, TPR 2004 Liber Amicorum TPR en Marcel Storme, p. 107-144).

577 E.H. Hondius, “Verjaring van asbestclaims: naar een nieuw regime voor persoonsschade”, 
TPR 1999, p. 1-6.

578 Zie ook L. Dommeringen-Van Rongen, “Risico’s met een lange staart” in J. Ten Kate, R. 
Kottenhagen, A. Van Mierlo, J. Wansink (red.), Miscallanea jurisconsulto vero dedicata, 
Deventer, Kluwer, 1997, p. 27-39.
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omstandigheden kan de absolute verjaringstermijn in asbestgerelateerde per-
soonsschadezaken buiten beschouwing worden gelaten in Nederland, zo heeft  de 
Hoge Raad in 2001 beslist.579 De Nederlandse wetgever heeft  vervolgens, daartoe 
aangespoord door het Rapport-de Ruiter580, zelf de regie in handen genomen met 
betrekking tot de verjaringskwestie, via de algehele onttrekking van de persoons-
schade aan de absolute verjaringstermijn, weliswaar enkel in persoonsschadeza-
ken die dateren van na de inwerkingtreding van de wet (1 februari 2004), zodat 
deze nieuwe wetgeving grotendeels irrelevant blijft  voor de asbestschadeslachtof-
fers.

375. In dit hoofdstuk wordt het geldende verjaringsrecht in persoonsschadeza-
ken in de drie onderzochte landen beschreven en wordt tevens onderzocht in 
welke mate het specifi eke ‘voorkeursregime’ dat asbestslachtoff ers nu genieten in 
de Nederlandse verjaringsrechtspraak, een refl exwerking kan vertonen ten aan-
zien van de rechtsstelsels in de andere onderzochte landen. Omdat een goed 
begrip van de wijze waarop het systeem van het aansprakelijkheidsrecht juridi-
sche gevolgen koppelt, zowel aan het moment van de schadeverwekkende gebeur-
tenis581 als aan het ogenblik van het ontstaan van de schade582, noodzakelijk is 
voor het inzicht in de verjaringsregeling, wordt hierna eerst onderzocht wanneer 
de schadeverwekkende gebeurtenis, en wanneer het ogenblik van het ontstaan 
van schade precies gesitueerd kunnen worden in de loop van een ‘sluipend’ of 
‘verborgen’ ontstaansproces van asbestgerelateerde gezondheidsschade.

7.2. DE SCHADEVERWEKKENDE GEBEURTENIS 
ALS JURIDISCHE AANKNOPINGSPUNT IN DE 
VERJARINGSREGEL

7.2.1. DE SCHADEVERWEKKENDE GEBEURTENIS BIJ 
ASBESTGEZONDHEIDSSCHADE

376. Met schadeverwekkende gebeurtenis wordt bedoeld de feitelijke gebeurte-
nis die tot schade leidt, het feit waardoor de schade wordt veroorzaakt. Bij ziekten 

579 HR 28 april 2000, NJ 2000, 430 (Van Hese/De Schelde).
580 J. de Ruiter, Asbestslachtoff ers, VUGA, Den Haag, 1997.
581 Het ogenblik van de schadeverwekkende gebeurtenis wordt aangegrepen als aanvang van de 

lange verjaringstermijn en als aanknopingspunt voor de dekking in de tijd van de aansprake-
lijkheidsverzekering (zie hierna hoofdstuk negen).

582 Het ogenblik van het ontstaan van de schade wordt aangegrepen als aanknopingspunt voor het 
opeisbaar worden van de vordering tot schadevergoeding (zie hierna hoofdstuk acht), en als 
aanknopingspunt voor de aanvang van de korte verjaringstermijn (zie bespreking in dit 
hoofdstuk) én als alternatief aanknopingspunt voor de dekking in de tijd van de aansprake-
lijkheidsverzekering (zie hierna hoofdstuk negen).
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die onmiddellijk kunnen ontstaan (‘stochastische ziektegevallen’) zoals mesothe-
lioom, zal een zeer kortstondige blootstelling in de regel reeds voldoende zijn om 
de ziekte te doen ontstaan, en zal het ogenblik van drempeloverschrijding de facto 
dus (vanuit theoretisch oogpunt) gesitueerd kunnen worden op het ogenblik dat 
de blootstelling een aanvang neemt (hoewel er bij toenemende blootstelling wel 
een verhoogde kans zal ontstaan op het ontwikkelen van de ziekte).

377. Niet alle asbestgerelateerde ziekten zullen onmiddellijk ontstaan na een 
kortstondige blootstelling aan asbest. Sommige ziekten zullen pas kunnen ont-
staan na het overschrijden van een zekere minimumhoeveelheid (dosis-eff ect-
relatie); dit is bijvoorbeeld het geval bij asbestose. De schadeverwekkende gebeur-
tenis zal zich hier dus ‘sluipend’ voltrekken. Het ogenblik waarop het grenspunt 
wordt bereikt (dit is het moment waarop de blootstelling voldoende intensief is 
geweest, zodat de kans op ontwikkeling van de ziekte reëel wordt; het ogenblik 
waarop de spreekwoordelijke drempel wordt overschreden), valt niet (noodzake-
lijk) samen met het begin van de blootstelling aan asbest.

378. Vraag is wanneer het ogenblik van de schadeverwekkende gebeurtenis in 
deze gevallen wél kan worden gesitueerd. In de hierna geschetste voorbeeldcasus 
vangt de schadeverwekkende gebeurtenis aan in 1960. In 1985 is de blootstelling 
aan asbest opgehouden. In 1975 vindt de ‘drempeloverschrijding’ plaats. 
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379. Feitelijk zou men hier kunnen aanknopen bij drie tijdstippen als ogenblik 
van de schadeverwekkende gebeurtenis: 1965 (start van de blootstelling); 1975 
(ogenblik van drempeloverschrijding); 1985 (einde van de blootstelling). Aange-
zien de ziekte pas kan ontwikkelen na de drempeloverschrijding (1975), kan het 
schadeverwekkende feit ten vroegste gesitueerd worden vanaf dat ogenblik, aan-
gezien de benadeelde pas vanaf dat ogenblik de kans heeft  om schade te ontwik-
kelen. Pas op het ogenblik van de drempeloverschrijding is er immers een nood-
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zakelijke maar voldoende hoeveelheid asbest geïnhaleerd die de ontwikkeling van 
het letsel mogelijk maakt.583 Dit lijkt dan ook het aangewezen aanknopingspunt. 
Het zal afh angen van de individuele eigenschappen van de schadelijder, van de 
aard en van de intensiteit van de blootstelling, en van de soort ziekte, op welk 
ogenblik de fatale ‘drempel’ precies wordt overschreden. Maar aangezien in de 
praktijk dit ogenblik bij een reconstructie van het schadeverhaal achteraf, nooit 
meer zal kunnen achterhaald worden, zal men genoodzaakt zijn te werken met 
het feitelijke einde van de blootstelling als (eindpunt van de) schadeverwekkende 
gebeurtenis bij langdurige of herhaaldelijke blootstellingen.

7.2.2. DE INVULLING VAN DE SCHADEVERWEKKENDE 
GEBEURTENIS IN HET VERJARINGSRECHT

380. Naar Nederlands en Belgisch recht verjaart de buitencontractuele vorde-
ring tot vergoeding van schade twintig jaar na de schadeverwekkende gebeurte-
nis (absolute termijn) en vijf jaar nadat het slachtoff er kennis heeft  gekregen van 
zijn schade en van de identiteit van de aansprakelijke dader (relatieve termijn).

381. Eén van de kenmerken van asbestgerelateerde ziekten is dat er een zeer 
lange incubatieperiode kan verlopen tussen de periode van blootstelling aan asbest 
en het eigenlijke intreden van de ziekte. In geval van asbestose kan de latentietijd 
tien tot twintig jaar bedragen, in geval van longkanker twintig tot dertig jaar en in 
geval van mesothelioom twintig tot veertig jaar. Het tijdig instellen van een vorde-
ring tot vergoeding van schade op grond van het buitencontractueel aansprake-
lijkheidsrecht zal in het geval van asbestziekten dus niet altijd evident zijn.

382. In Nederland bestond er in de literatuur en jurisprudentie enige discussie 
over de vraag welk ogenblik in aanmerking komt als juridische factor ‘schadever-
wekkende gebeurtenis’ wanneer een gedupeerde in zijn arbeidsverleden tewerk-
gesteld is geweest bij verschillende werkgevers. Aan de hand van de volgende 
casus worden de voorgestelde opties kort geschetst.

X heeft  als werknemer van 1960 tot 1965 werkzaamheden verricht in dienst van bedrijf 
A; van 1965 tot 1968 in dienst van bedrijf B en van 1970 tot 1985 in dienst van bedrijf C. 
Op elk van deze bedrijven is hij blootgesteld geweest aan asbeststoff en. Het kan zo zijn 
dat de blootstelling bij een bepaalde werkgever (hier bijvoorbeeld bij A, B) wel een nood-
zakelijke, maar geen voldoende voorwaarde was voor het ontstaan van het schadegeval, 
en dat pas tijdens de laatste tewerkstelling de drempel werd overschreden (hier bijvoor-

583 Dat geldt zowel voor het ontstaan van de ziekte mesothelioom als voor het ontstaan van de 
ziekte asbestose en longkanker. De niveaus aan drempeloverschrijding verschillen echter wel 
voor elk van de ziekten.
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beeld bij C). In 2000 werd bij X mesothelioom vastgesteld. Aangenomen wordt dat de 
drempelwaarde overschreden is in 1975.
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7.2.2.1. De manifestatie van het letsel

383. In de literatuur584 werd onder meer door Van Dunné voorgesteld om de 
manifestatie van het letsel (op de tijdslijn aangeduid als tijdstip ‘a’) te kwalifi ceren 
als ‘schadeverwekkende gebeurtenis’, als ‘voortdurend feit’ of als ‘opeenvolging 
van feiten met dezelfde oorzaak’ (hier in de tijdslijn aangeduid in 1997). De abso-
lute verjaringstermijn zou dan beginnen te lopen op het ogenblik dat de ziekte 
zich heeft  geopenbaard voor het slachtoff er, in de hierboven geschetste casus in 
2000. Deze benadering strekt er toe om het aanvangspunt van de verjaringsrege-
ling zo ver mogelijk in de tijd te verplaatsen, en aldus tegemoet te komen aan 
slachtoff ers die zich geconfronteerd zien met de verjaring van hun vordering, nog 
vooraleer zij de mogelijkheid hebben gehad om in rechte op te treden. Voor het 
slachtoff er is dit de meest interessante benadering.

Toch komt deze benadering niet overtuigend over. De schadeverwekkende 
gebeurtenis moet immers onderscheiden worden van het moment van de manifes-
tatie van de schade zelf. Ook lijkt het te ver gaan om aan de wettelijke regeling een 
draagwijdte toe te kennen, die in strijd is met haar principes en bewoordingen.

584 Zie onder meer J. Van Dunné, “Verjaring van aansprakelijkheid van werkgevers voor asbest-
ziekten van werknemers. De betekenis van de begrippen “gebeurtenis” en “bekendheid met de 
schade als grondslag van de vordering” voor de verjaring”, T.M.A. 1996, p.  17-29; J. Van 
Dunné,”Verjaring van asbestclaims en artikel 3:310 e.v. B.W. een aanvulling”, T.M.A. 1996, 
p. 116-123. Contra onder meer Rutgers, “Verjaring van asbestclaims; beperking van aanspra-
kelijkheid”, T.M.A. 1996, p. 109-115; F. Rutgers, “De ‘lange staart’ van het asbestrisico”, T.M.A. 
1998, p.  136-140; M. Van Dort, noot onder Kantongerecht Zaandam 5  maart 1998, T.M.A. 
1998, p. 162-164, en verwijzingen aldaar.
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7.2.2 2. Het ontstaan van het letsel

384. Een andere strekking in de literatuur verdedigt dat de verjaringstermijn 
pas een aanvang neemt op het ogenblik dat het letsel begint te ontstaan (ogenblik 
van aanvang van groei van de tumor). Doorgaans heeft  het slachtoff er dan nog 
geen kennis genomen van zijn schade. In de hierboven geschetste feitenhypothese 
kan bijvoorbeeld aangenomen worden dat de tumor begint te groeien in 1997 
(tijdstip ‘b’). Wanneer de verjaringstermijn op dat ogenblik een aanvang zou 
nemen, zou X nog tot 2027 de tijd hebben om zijn vordering in te stellen. Deze 
stelling moet echter afgewezen worden om dezelfde reden als hierboven uiteenge-
zet. De schadeverwekkende gebeurtenis valt immers niet (noodzakelijk) samen 
met het ontstaan van de schade. De Hoge Raad heeft  de stelling dat onder schade-
verwekkende gebeurtenis moet begrepen worden, het moment van aanvang van 
groei van de tumor, overigens uitdrukkelijk afgewezen op 28 september 2000 in 
het arrest Rouwhof/Eternit (zie de bespreking hierna).585

7.2.2 3. Het laatste ogenblik van feitelijke blootstelling

385. In de zaak die aanleiding zou geven tot het voormelde arrest Rouwhof/
Eternit586 voerden de eisers aan dat het begrip ‘schadeverwekkende gebeurtenis’ 
ziet op de gehele periode vanaf het ogenblik dat de gedupeerde werknemer begon 
te werken bij (in dit geval) Eternit, tot en met 1991, toen het mesothelioom zich 
heeft  geopenbaard. Ze voerden aan dat een andere uitleg van het begrip ‘schade-
verwekkende gebeurtenis’ het ongewenste gevolg zou hebben dat vele slachtoff ers 
van mesothelioom en hun nabestaanden nooit aanspraak zouden kunnen maken 
op enige schadevergoeding. De Hoge Raad oordeelde met de kantonrechter echter 
dat het einde van het dienstverband bij Eternit, ook het einde van de ‘schadever-
oorzakende gebeurtenis’ markeert.

Onder ‘gebeurtenis’ moet volgens de Hoge Raad worden verstaan de gedra-
ging die tot schade kan leiden.587 Als eindpunt van de ‘schadeverwekkende 
gebeurtenis’, tevens beginpunt van de verjaringstermijn, moet derhalve het einde 
van het dienstverband bij de asbestverwerker in aanmerking worden genomen, of 
het einde van het daadwerkelijk werken met dit materiaal.  In de literatuur was 
deze keuze voordien onder meer verdedigd door Rutgers.588

585 HR 28 april 2000, NJ 2000, 430 (Van Hese/De Schelde); zie ook HR 28 april 2000, NJ 2000, 
p. 431 (Rouwhof/Eternit).

586 HR 28 april 2000, NJ 2000, 430 (Van Hese/De Schelde); zie ook HR 28 april 2000, NJ 2000, 
p. 431 (Rouwhof/Eternit).

587 HR 28 april 2000, NJ 2000, 430 (Van Hese/De Schelde); zie ook HR 28 april 2000, NJ 2000, 
p. 431 (Rouwhof/Eternit).

588 Zie ook R.F Rutgers, “De ‘lange staart’ van het asbestrisico, T.M.A. 1998, p. 137, die het laatste 
moment van blootstelling aangeeft  als schadeverwekkende gebeurtenis; “doorgaans het einde 
van het dienstverband”.
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Met deze uitspraken bevestigde de Hoge Raad ook de rechtspraak van de 
meerderheid van de lagere rechtscolleges die al aanknoopten bij het laatste feite-
lijke ogenblik van blootstelling voor de aanvang van de verjaringstermijn. Door-
gaans gaat het dan om het einde van de tewerkstelling bij elke werkgever. In deze 
visie zou de vorderingstermijn in de voorbeeldcasus tegen A verstreken zijn in 
1995 en tegen B in 1998. In de praktijk zou het slachtoff er dus nog maar enkel over 
een vorderingsrecht tegen C beschikken (tot 2015).

7.2.2 4. Het ogenblik van drempeloverschrijding

386. Spier heeft  benadrukt dat niet uit het oog mag verloren worden dat – indien 
aanwijsbaar – het ogenblik van de drempeloverschrijding gehanteerd moet wor-
den als eindpunt van de schadeverwekkende gebeurtenis.589 Wanneer men in de 
bovenstaande casus dit ogenblik zou kunnen vastleggen op 1975, zou de vorde-
ring tegenover alle daders wier fout heeft  bijgedragen tot de totstandkoming van 
de schade, verjaard zijn in 2005. Vandaag is het echter niet mogelijk om het einde 
van drempeloverschrijding met wetenschappelijke zekerheid vast te stellen, zodat 
dit aanknopingspunt theoretisch blijft .

7.3. HET MOMENT VAN HET ONTSTAAN VAN DE 
SCHADE BIJ ASBESTGEZONDHEIDSZIEKTEN

387. In de regel ontstaat (juridisch waardeerbare) schade onmiddellijk na afl oop 
van een plotseling optredend feit. Door onoplettendheid in het verkeer botst een 
auto tegen een tegenligger. De schadeverwekkende gebeurtenis (botsing) is 
onmiddellijk voltrokken en de schadelijke gevolgen manifesteren zich vrij snel 
daarna (blikschade, arbeidsongeschiktheid, kosten van hospitalisatie en medi-
sche verzorging, leed en pijn). Dit is nochtans niet altijd het geval. Zowel de scha-
deverwekkende gebeurtenis als het ontstaan van de schade kunnen zich ‘sluipend’ 
voltrekken, dit wil zeggen dat het proces dat aanleiding geeft  tot de schade en het 
proces van ontstaan van de schade zich over een zekere periode in de tijd zullen 
uitstrekken.590 Bij asbestschadegevallen zal dit doorgaans het geval zijn, omdat er 
zich steeds een latentieperiode591 zal voltrekken tussen het ogenblik van de bloot-
stelling aan asbest en het ogenblik van het verschijnen, het veruitwendigen van de 
gezondheidsschade.

589 J. Spier, a.w, 1997.
590 De term ‘sluipende schade’ en het mechanisme van het ontstaan van schade bij drempelover-

schrijding is ontleend aan J. Spier, Sluipende schade, Deventer, Kluwer, 1990.
591 Na overschrijden van de ‘drempelwaarde’ kan het nog lange tijd duren vooraleer er werkelijk 

enig letsel ontstaat. Deze tijdsspanne wordt omschreven als de ‘latentietijd’.
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388. Voor de bepaling van het ogenblik waarop de schade ontstaat, kan men 
opnieuw aanknopen bij verschillende tijdsmomenten:
1) het ogenblik waarop het letsel in de kiem ontstaat (aanvang groei bindweefsel 

of tumor);
2) het ogenblik waarop het letsel volledig is ingetreden;
3) het ogenblik waarop het letsel zich manifesteert;
4) vanaf het ogenblik dat het letsel in de kiem aanwezig is tot op het ogenblik dat 

het letsel zich manifesteert.

387. In de eerder geschetste casus vangt de ontwikkeling van het letsel aan in 
1997. In 1998 is het letsel volgroeid (maar is het nog verborgen voor de bena-
deelde). Het letsel manifesteert zich in 2000.

388. Om het onderscheid tussen de verschillende fasen in het ontstaans- en ver-
schijningsproces van de asbestschade aan te duiden, zullen de termen ‘sluipende 
schade’ en ‘verborgen schade’ worden gehanteerd. Niet alleen de schadeveroorza-
kende gebeurtenis kan zich ‘sluipend’ voltrekken, ook het ontstaan van de schade 
kan ‘sluipend’ plaatsvinden. Het ontstaan van de schade neemt een aanvang 
zodra er enig letsel in de kiem aanwezig is en eindigt op het ogenblik dat de schade 
(het intreden van de ziekte) zich volledig heeft  gerealiseerd. Doorgaans zal het 
slachtoff er zich dan nog niet bewust zijn van zijn schade. Pas op het ogenblik dat 
de schade zich gemanifesteerd heeft  en het slachtoff er er kennis van genomen 
heeft , verkeert het slachtoff er feitelijk in de mogelijkheid om een vordering tot 
vergoeding in te stellen. Voor de (reeds volledig ingetreden) schade die zich nog 
niet gemanifesteerd heeft  zal de term ‘verborgen schade’ worden gebruikt.

389. In het aansprakelijkheidsrecht is de notie ‘het ontstaan van de schade’ van 
groot belang, aangezien de vordering tot schadevergoeding pas een aanvang 
neemt op het ogenblik dat de schade is ontstaan (en de overige toepassingsvoor-
waarden: fout en causaal verband) aanwezig zijn. In het aansprakelijkheidsrecht 
wordt in de regel aangeknoopt bij de manifestatietheorie: het juridische ont-
staansmoment van de schade (en dus van het vorderingsrecht op schadevergoe-
ding) is het ogenblik waarop de schade werkelijk wordt geleden door het slachtof-
fer; het ogenblik waarop de schade zich manifesteert.592

390. Voor de vraag naar het ontstaan van de schade is in beginsel niet vereist dat 
de benadeelde ook kennis had van de schade; de objectieve vaststelbaarheid hier-
van volstaat. In een aantal gevallen zal het rechtssysteem echter vertrekken van de 
reële (subjectieve) kennis van de benadeelde en niet van de objectief vaststelbare 
kennis. Wanneer het gaat om een schending van de fysieke integriteit, zal de 
schade die hieruit voortvloeit, in de regel vaak samenvallen met het ogenblik 

592 E. Dirix, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 1998, p. 48-49.
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waarop het nadeel wordt onderkend door het slachtoff er, met name wanneer het 
slachtoff er ziek wordt, medische kosten moet maken en eventueel ook arbeidson-
geschikt wordt.593 Bij sluipende en verborgen schade, waar het in gevallen van 
asbestziekten om gaat, is dat echter niet het geval.

391. Ook schade die in de toekomst te situeren valt, maar waarvan vandaag met 
redelijke zekerheid kan worden vastgesteld dat zij in de toekomst zal worden gele-
den, komt voor (desgevallend provisionele) vergoeding in aanmerking (zoals bij-
voorbeeld toekomstig inkomstenverlies ingevolge letselschade).594 De vraag is 
dan telkens of er voldoende zekerheid bestaat dat deze schade in de toekomst nog 
zal intreden (die zekerheid moet slaan op het ontstaan van de schade, niet op de 
omvang ervan). Blijft  het onzeker of blijft  het louter hypothetisch of deze schade 
in de toekomst zal ontstaan, dan is er nog geen schade, en dus geen vordering tot 
schadevergoeding. Op welk ogenblik de schade is ontstaan, valt van geval tot 
geval in concreto te bezien. Centraal staat in ieder geval de vereiste van redelijke 
zekerheid van de schade.

392. Wanneer slachtoff ers zich geconfronteerd zien met schadeposten waarvan 
het ontstaan nog onzeker is, doen zij er in de regel goed aan om reeds ex ante 
maatregelen te nemen om het probleem van de verjaring van hun vordering tot 
schadevergoeding te voorkomen. Zij kunnen dit doen op verschillende manieren. 
Het Belgische recht kent bijvoorbeeld de mogelijkheid om voor de rechter een 
voorbehoud te vorderen voor toekomstige (nog hypothetische) schade. Hierdoor 
verzekeren zij zich van de mogelijkheid om in de toekomst, wanneer deze schade 
werkelijk intreedt, naast de eventueel reeds verkregen vergoeding voor in het ver-
leden ingetreden schade, een bijkomende vergoeding te vorderen voor de nieuwe 
schade, zonder te stoten op het gezag van gewijsde verbonden aan de rechterlijke 
beslissing. Ook worden er hierdoor betwistingen over de draagwijdte van de rech-
terlijke beslissing vermeden.595 Het maken van een voorbehoud heeft  nog het 
praktische voordeel dat op het vlak van de verjaring van de vordering het aan-
vangspunt van de lange twintigjarige verjaringstermijn (zie hierna) kan worden 
verplaatst. Wanneer het slachtoff er geen voorbehoud heeft  gevorderd, neemt de 
twintigjarige verjaringstermijn een aanvang vanaf de schadeverwekkende 
gebeurtenis. Heeft  het slachtoff er wel een voorbehoud gevorderd, dan beschikt 
het slachtoff er nog over een termijn van twintig jaar vanaf de uitspraak, om over 

593 J. Spier, Schade en loss occurrence-verzekeringen: rechtsvergelijkende beschouwingen over 
schade en de daarop gebaseerde aansprakelijkheidsverzekering, Deventer, Kluwer, 1998, p. 27.

594 Zie hierover meer algemeen J. Ronse, L. De Wilde e.a., Schade en schadeloosstelling in APR, 
1984, 79, nrs.  94-95; zie specifi ek i.v.m. de verjaring van buitencontractuele aansprakelijk-
heidsvorderingen: I. Boone, a.w. 1999, 109, nr. 38.

595 Zie over de fi guur van het voorbehoud (vanuit het standpunt van het gezag van gewijsde ver-
bonden aan de rechterlijke beslissing): B. De Temmerman, “Voorbehoud en ‘herziening’ naar 
gemeen recht bij vergoeding van lichamelijke schade”, TPR 1992, p. 764-781.



Deel 3. De omgang met asbestgerelateerde gezondheids schade in het positieve recht

228 Intersentia

het voorwerp van dat voorbehoud vonnis te laten wijzen.596 Ook het Duitse recht 
kent een interessante mogelijkheid voor de benadeelde om, in het geval waar de 
schade nog niet is ingetreden (of wanneer het ontstaan van schade nog onzeker 
is), zijn recht op vergoeding voor de toekomst te vrijwaren. Via een declaratieve 
procedure kan, nog vóór de schade geleden is, een soort stuitingsdaad worden 
verricht (de zogenaamde ‘Feststellungsklage’), voorzien door § 256(1) ZPO). De 
Feststellungsklage is een vordering waarbij de eiser niet de nakoming van een ver-
bintenis nastreeft , maar het verkrijgen van een verklaring van recht over het 
bestaan van een bepaalde rechtsverhouding, zoals de vaststelling van aansprake-
lijkheid.597

7.4. DE VERJARING VAN DE VORDERING BIJ 
ZOGENAAMDE ‘RISICO’S MET EEN LANGE 
STAART’ IN DE RECHTSTELSELS VAN DE 
ONDERZOCHTE LANDEN

7.4.1. HET INSTITUUT VAN DE VERJARING NAAR 
NEDERLANDS RECHT

7.4.1.1. De geldende verjaringsregeling onder druk: pleidooi voor redelijkheid 
en billijkheid

393. Naar Nederlands recht verjaart de vordering tot vergoeding van schade op 
grond van het buitencontractueel (én contractueel) aansprakelijkheidsrecht, 
twintig jaar na de schadeverwekkende gebeurtenis (absolute termijn) en vijf jaar 
nadat het slachtoff er kennis heeft  gekregen van zijn schade en van de identiteit 
van de aansprakelijke dader (relatieve termijn).

394. De relatieve verjaringstermijn bedraagt vijf jaar en begint volgens arti-
kel 3:310 lid 1 BW te lopen op de dag volgend op die waarop de benadeelde zowel 
met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. 
Deze termijn wordt ‘relatief ’ genoemd omdat zijn vertrekpunt afh angt van de ver-
wezenlijking van twee voorwaarden ten aanzien van het slachtoff er. Het slachtof-
fer moet kennis hebben van de schade (of van de verzwaring ervan) en moet ken-

596 Art. 2262bis § 2 BW. Zie over de fi guur van het voorbehoud vanuit het standpunt van de verja-
ring (na de inwerkingtreding van de nieuwe verjaringswet van 1998): I. Boone, De verjaring 
van de vordering tot schadeherstel op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid en van 
de burgerlijke vordering uit een misdrijf” in H. Bocken, I. Boone, B. Claessens, D. Counye, E. 
de Kezel en P. De Smedt, De herziening van de bevrijdende verjaring door de Wet van 10 juni 
1998. De gelijkheid hersteld?, Kluwer, 1999, p. 125-127.

597 Zie hierover met verdere verwijzing E. de Kezel, “Juridische bescherming van niet-vermogens-
rechtelijke belangen”, T.P.R. 2003, p. 511 e.v.
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nis hebben van de identiteit van de aansprakelijke persoon alvorens deze termijn 
begint te lopen. De eis dat de benadeelde bekend is geworden met zowel de schade 
als met de daarvoor aansprakelijke persoon moet worden opgevat in die zin dat 
het gaat om een daadwerkelijke, subjectieve bekendheid, zodat het enkele ver-
moeden van het bestaan van schade niet volstaat.598 De ‘kennisvereiste’ in arti-
kel 3:310 BW wordt in beginsel subjectief ingevuld. In de rechtspraak blijkt echter 
een neiging te bestaan naar objectivering van de bekendheidsvereiste (in de zin 
van ‘kennen of redelijkerwijze hadden moeten kennen’).599

Gelet op de strekking van deze bepaling, begint de korte, ‘relatieve’ verja-
ringstermijn pas te lopen op de dag na die waarop de benadeelde daadwerkelijk in 
staat is een rechtsvordering tot vergoeding van deze schade in te stellen.600

Dit neemt niet weg dat degene die de identiteit van de aansprakelijke persoon 
met een beperkt onderzoek eenvoudig had kunnen achterhalen, maar heeft  nage-
laten om een dergelijk onderzoek in te stellen, zich ter afwering van een beroep op 
verjaring niet kan beroepen op subjectieve onbekendheid met de aansprakelijke 
persoon.601

395. Naast deze korte verjaringstermijn, speelt er ook nog een langere, ‘abso-
lute’ verjaringstermijn van twintig jaar. De benadeelde moet zijn vordering alles-
zins binnen de twintig jaar instellen, te rekenen vanaf de schadeverwekkende 
gebeurtenis. De Nederlandse wetgever heeft  hierop op 1 januari 1993 een uitzon-
dering voorzien voor gevallen waarin de schade het gevolg is van blootstelling aan 
(onder meer) een gevaarlijke stof in de zin van artikel 6:175 BW.602 Wanneer de 
schade is ontstaan door de inwerking van een gevaarlijke stof603, geldt daardoor 
nu een langere absolute verjaringstermijn van dertig jaar.

In de literatuur en jurisprudentie bestond enige discussie over de vraag of 
asbest kan gezien worden als een ‘gevaarlijke stof ’ in de zin van de wet.604 De 

598 HR 9 juli 2010, LJN BM1688, zie www.rechtspraak.nl.
599 A.J. Van en S. de Lang, “Aansprakelijkheid voor blootstelling aan asbest”, Hb. Personenschade 

november 2008, p. 91-101.
600 HR 31 oktober 2003, NJ 2006, p. 112 met noot C.E. Du Perron. In dezelfde zin HR 24 maart 

2006, NJ 2007, p. 377 met noot C.J.H. Brunner en HR 5 januari 2007, NJ 2007, p. 320 met noot 
M.R. Mok.

601 HR 9 juli 2010, nr. 09/01916, LJN BM1688, www.rechtspraak.nl.
602 Wet van 24 december 1992, Stb. 691.
603 Het gaat om stoff en waarvan algemeen bekend is in de kring van hen die in het maatschappe-

lijk verkeer met de betreff ende stof te maken hebben, dat de stoff en zodanige eigenschappen 
bezitten dat zij een bijzonder gevaar van ernstige aard opleveren voor personen of zaken (art. 6: 
175 BW). Zie hierover A.J. Van en S. de Lang, “Aansprakelijkheid voor blootstelling aan 
asbest”, Hb. Personenschade, november 2008, p. 91-101.

604 Zie o.m. F. Rutgers, “De ‘lange staart’ van het asbestrisico”, T.M.A. 1998, p. 136-140; P. Swuste, 
A. Burdof, K. Festen-Hoff  en N. Huls, “Naar een instituut van barmhartigheid voor asbest-
slachtoff ers”, NJB 1997, p.  1157-1164; J. Van Dunné, “Verjaring van aansprakelijkheid van 
werkgevers voor asbestziekten van werknemers. De betekenis van de begrippen “gebeurtenis” 
en “bekendheid met de schade als grondslag van de vordering” voor de verjaring”, T.M.A. 
1996, p. 17-29.
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Hoge Raad heeft  in het arrest De Schelde/Wijkhuisen die vraag bevestigend beant-
woord.605 In een recent arrest van 2  december 2011 heeft  de Hoge Raad ook 
geoordeeld dat, hoewel het vrijkomen van asbeststof bij het verzagen van asbest-
platen geen luchtverontreiniging in de zin van artikel 3:310 lid 2 BW oplevert, 
deze bepaling toch toepasselijk is omdat asbest bijzonder gevaar van ernstige aard 
voor personen oplevert als bedoeld in artikel 6:175 lid 1 BW en dit gevaar zich 
heeft  verwezenlijkt.606

396. Voor de toepassing van de verjaringsregel bij schade veroorzaakt door 
gevaarlijke stoff en, heeft  de wetgever gedefi nieerd wat onder het begrip ‘schade-
verwekkende gebeurtenis’ moet worden begrepen. Dit is ‘een plotseling optredend 
feit, een voortdurend feit of een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak’.607 
Bij een plotseling optredend feit begint de verjaringstermijn onmiddellijk te 
lopen, bij een voortdurend feit begint de verjaringstermijn te lopen op het ogen-
blik dat dit feit heeft  opgehouden te bestaan, en bij een opeenvolging van feiten 
met dezelfde oorzaak begint de verjaringstermijn te lopen nadat het laatste feit 
zich heeft  voorgedaan.

397. In Nederland kan de problematiek van de asbestschade de laatste jaren 
rekenen op een sterke belangstelling in de media en de literatuur. Een van de oor-
zaken hiervan is het feit dat men in Nederland geen aparte publieke beroepsziek-
teverzekering (meer) heeft  (zie hierover uitgebreid hoofdstuk 10). Wanneer (oud-)
werknemers het slachtoff er worden van een asbestziekte, worden ze in België en 
Frankrijk vergoed via tussenkomst van een Fonds voor Beroepsziekten, maar in 
Nederland, waar een dergelijk sociaal verzekeringssysteem niet meer bestaat, 
moeten de slachtoff ers van asbestziekten nog de paden van het buitencontractueel 
aansprakelijkheidsrecht betreden. En daar stuiten ze meestal op de onoverkome-
lijke hindernis van de verjaring. In Nederland werd dit traject ook wel, in navol-
ging van het rapport-de Ruiter, aangeduid als ‘de juridische lijdensweg’ van 
asbestschadeslachtoff ers.608

398. Kan een vordering tot schadevergoeding nog geldend worden gemaakt 
wanneer na de laatste blootstelling aan asbest de (lange) verjaringstermijn reeds 
verstreken is, nog voordat een asbestziekte is gediagnostiseerd? Het is een vraag 
waar op zichzelf geen weldenkend mens bezwaar tegen kan hebben, omdat anders 

605 HR 2 oktober 1998, NJ 1999, p. 682, noot JBMV.
606 HR 2 december 2011, LJN BR5216, zie www.rechtspraak.nl.
607 Deze invulling van het begrip ‘gebeurtenis’ heeft  enkel betrekking op schade veroorzaakt door 

gevaarlijke stoff en en kan niet worden uitgebreid tot andere schadegevallen. A.J. Van en S. de 
Lang, “Aansprakelijkheid voor blootstelling aan asbest”, Hb. Personenschade, november 2008, 
p. 91-101.

608 Zie in deze zin: R.F. Ruers en A. de Bres, Asbest: de dubbele lijdensweg, of waarom er een asbest-
fonds moet komen, Wetenschappelijk Bureau SP, Rotterdam, 1995.
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de privaatrechtelijke verjaringsregeling na verloop van een zekere termijn mak-
kelijk zou kunnen worden ingeroepen tegen een slachtoff er met legitieme eisen. 
Ook vanuit de strikte logica van het juridische systeem impliceert de verjaring 
van de vordering tot schadevergoeding dat een vordering eerst is ontstaan dit wil 
zeggen dat de schade is ingetreden.

Toch is het tegenovergestelde waar. De verjaringsregeling verhindert immers 
dat er nog vorderingen tot vergoeding van schade worden ingesteld tegen de scha-
deveroorzaker twintig jaar na de schadeverwekkende gebeurtenis.609 Het gaat 
dus om een absolute vervaltermijn waarbinnen de rechten van een benadeelde 
geldend moeten worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet ontstaan zijn of 
niet. Het instituut van de verjaring beoogt op die manier de sociale rust en de 
maatschappelijke rechtszekerheid te dienen. De maatschappij heeft  er belang bij 
dat feitelijke toestanden die lange tijd hebben blijven bestaan, ook door het recht 
worden erkend.610 Aangenomen wordt dat met het tijdsverloop ook de weerslag 
van de schadeverwekkende gebeurtenis op de gedupeerde vervaagd.611 Daarnaast 
wordt ook het belang van de rechtszekerheid voor de schuldenaar (en zijn aanspra-
kelijkheidsverzekeraar) gediend, aangezien van hen niet kan verwacht worden 
dat zij gedurende onbeperkte tijd allerhande gegevens blijven bewaren.612 Ook het 
belang van een goede rechtspraak is ermee gemoeid: na verloop van tijd wordt het 
immers steeds moeilijker om relevante feiten uit het verleden correct te recon-
strueren, omwille van de teloorgang van het bewijs.613

399. In de Nederlandse literatuur is er vanaf het einde van de jaren negentig van 
vorige eeuw sterk voor gepleit om toch een uitzondering te voorzien op de (dwin-
gende) verjaringsregeling in de gevallen van sluipende en verborgen schade.614 

609 Materieelrechtelijk gaat de rechtsvordering tot betaling teniet. Op procesrechtelijk vlak heeft  
het inroepen van de verjaring tot gevolg dat de eis onontvankelijk is. Nochtans gaat de schuld 
zelf niet teniet; er blijft  een natuurlijke verbintenis bestaan tot betaling van de verjaarde 
schuldvordering.

610 Zie A. Van Oevelen, “Algemeen overzicht van de bevrijdende verjaring en de vervaltermijnen 
in het Belgisch privaatrecht”, TPR 1987, p. 1757-1772.

611 De verjaringsregeling doorgaans aan drie elementen gekoppeld. De drie argumenten die bij 
het instituut van de verjaring een rol spelen, zijn gerelateerd aan het element tijd en aan de 
mogelijkheden van bewijsgaring.

612 Dit argument gaat enkel op voor zover de schuldenaar ter goeder trouw is; dit wil zeggen niet 
weet dat hij een foutieve gedraging heeft  gesteld die schade heeft  veroorzaakt. In dat laatste 
geval is er geen reden om de belangen van de dader boven de belangen van het slachtoff er te 
verkiezen, te meer omdat ook het slachtoff er (en waarschijnlijk nog in ernstiger mate) met deze 
bewijsproblematiek zal geconfronteerd worden.

613 M. Kremer, “De tand des tijds. Over de invloed van de tijd op het bewijs” in X (ed.), BW-Krant 
Jaarboek 16, Deventer, Gouda Quint, 2000, p. 157-171.

614 Zie o.m. E.H. Hondius, “Verjaring van vorderingen voordat de rechthebbende daarvan op de 
hoogte is”, NTBR 1998, p. 275; E.H. Hondius, a.w. 1997, p. 161-167; F. Rutgers, “Verjaring van 
asbestclaims; beperking van aansprakelijkheid”, T.M.A. 1996, p.  109-115; F. Rutgers, “De 
‘lange staart’ van het asbestrisico”, T.M.A. 1998, p. 136-140; J. Van Dunné, “Verjaring van aan-
sprakelijkheid van werkgevers voor asbestziekten van werknemers. De betekenis van de 
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Het werd niet wenselijk geacht dat een vorderingsrecht kan verjaren vooraleer het 
slachtoff er op de hoogte is (en zelfs kon zijn) van het bestaan van zijn schade en 
dus niet in staat was om een rechtsvordering geldend te maken. Voorgesteld werd 
bijvoorbeeld om op grond van de redelijkheid en de billijkheid615 een bijkomende 
termijn toe te kennen aan het slachtoff er.616

400. Een aantal (lagere) rechters konden zich terugvinden in deze visie, en wei-
gerden om de wettelijke verjaringsregeling toe te passen in asbestzaken, op grond 
van de redelijkheid en de billijkheid.617 Tot eind van de vorige eeuw hielden zowel 
de wetgever als de Hoge Raad echter vast aan het beginsel van de rechtszeker-
heid.618

7.4.1.2. De nieuwe Wet Verjaring Persoonsschade619

401. Uiteindelijk heeft  de aanhoudende druk op de Nederlandse wetgever en 
jurisprudentie toch eff ect gesorteerd.620 Belangrijk te vermelden in dit verband is 
het ‘Rapport Asbestslachtoff ers’, dat opgemaakt werd door de regeringscommis-
saris De Ruiter, op vraag van de overheid, en waarin een aantal aanbevelingen 
werden gemaakt om de juridische lijdensweg van asbestslachtoff ers te verkor-
ten.621 Onder meer werd de overheid ertoe aangespoord om de geldende verja-
ringsregeling te herbekijken, in het licht van de problemen van slachtoff ers van 
verborgen schade.622 De Ruiter toonde zich een voorstander van de manifestatie-

begrippen “gebeurtenis” en “bekendheid met de schade als grondslag van de vordering” voor 
de verjaring”, T.M.A. 1996, p. 17-29; J. Van Dunné,”Verjaring van asbestclaims en artikel 3:310 
e.v. B.W. een aanvulling”, T.M.A. 1996, p. 116-123.

615 Art. 6:2 BW luidt als volgt: “1. Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te 
gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid. 2. Een tussen hen krachtens 
wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gege-
ven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.”

616 De maatschappelijke rust zal immers niet gediend zijn met het ontzeggen van een vorderings-
recht aan de talrijke slachtoff ers van verborgen schade. Het bezwaar dat het moeilijk zal om 
feiten uit het verleden te reconstrueren, geldt enkel voor de gevallen waarin deze feiten betwist 
worden, en dit zal niet altijd het geval zijn.

617 Zie bv. Kantongerecht Almelo 11 januari 1996, T.M.A. 1996, p. 38-41; contra: HR 3 november 
1995, NJ 1998, p. 380; Pres. Rechtbank Rotterdam (in kort geding) 4 januari 1996, T.M.A. 1996, 
p. 37-38.

618 L. Bier, ‘Rechtszekerheid versus een redelijke kans om een vordering geldend te maken’, VR 
2000, p. 224.

619 Zie onder meer: E. Bauw, “Wetsvoorstel wijziging verjaring persoonsschade”, A&V 2000, p. 9.
620 Belangrijk element hierbij was dat ook de Nederlandse overheid inzake de asbestproblematiek 

enigszins ‘boter op het hoofd’ had. Ondanks het feit dat er sinds het eind van de jaren dertig 
een groeiende stroom wetenschappelijke publicaties is ontstaan, waarin gewaarschuwd werd 
voor de schadelijke gevolgen van asbest, heeft  de Nederlandse wetgever (zoals de Belgische en 
Franse wetgever, zie eerder deel twee) lange tijd gewacht om wetgevend op te treden, teneinde 
het gebruik van asbeststoff en te beperken en uit te bannen.

621 J. de Ruiter, a.w., 1997.
622 J. de Ruiter, a.w., 1997.
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theorie met betrekking tot de schade, en koos ervoor om de slachtoff erbescher-
ming te laten prevaleren boven de belangen van gedaagden. Volgens De Ruiter 
prevaleerde het belang van de individuele gerechtigheid boven het algemeen 
belang van de rechtszekerheid.623

402. Het Nederlandse Ministerie van Defensie zorgde na de groeiende onrust 
over het lot van asbestschadeslachtoff ers en de aandacht in de media en de publieke 
opinie over het asbestschandaal in de Cannerberg in juni 1998 voor een eerste 
doorbraak door aan te kondigen dat het geen beroep meer zou doen op de (rela-
tieve) verjaringstermijn, wat betreft  aansprakelijkheidsvorderingen ingesteld door 
(gewezen) personeelsleden die een asbestziekte hadden ontwikkeld als gevolg van 
een blootstelling aan asbest in de beroepssfeer. Ook werd een oproep gelanceerd 
aan andere werkgevers om hetzelfde te doen.624

403. Op 24 september 1999 werd door de toenmalige minister van Justitie ver-
volgens een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de verjaringsregeling 
(art. 3:310 BW), teneinde tegemoet te komen aan de problematiek van slachtoff ers 
van verborgen schade.625 Conform dit wetsvoorstel zou er bij persoonsschade 
enkel nog rekening worden gehouden met de korte (relatieve) termijn. Wat betreft  
vorderingen tot vergoeding van persoonsschade, zou de lange (absolute) termijn 
in de toekomst buiten beschouwing worden gelaten. Het aanvangspunt van de 
korte termijn zou wel worden geobjectiveerd. Deze termijn zou voortaan een aan-
vang nemen op het ogenblik dat het slachtoff er kennis behoorde te hebben van zijn 
schade. De regering beriep zich hiertoe op de rechtszekerheid voor de verweer-
ders en de gevolgen voor de aansprakelijke personen in verband met het bewaren 
van informatie en het in standhouden van de verzekeringsdekking.626

404. Hoewel de nieuwe regeling wel ontstaan is vanuit de problematiek waar-
mee asbestschadeslachtoff ers zich in de praktijk geconfronteerd zagen, was het 
niet de bedoeling om met deze regeling aan de problemen van de specifi eke groep 
van bestaande asbestslachtoff ers tegemoet te komen, door slachtoff ers alsnog vor-
deringsrechten toe te kennen die onder het oude recht al verjaard zouden zijn.627 

623 J. de Ruiter, a.w. 1997. In verjaringsstelsels die uitgaan van de manifestatietheorie bestaat enkel 
een relatieve, subjectieve termijn die een aanvang neemt op het moment van bekendheid met 
de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon (zie hierna bv. het Franse recht, hierna 
hoofdstuk zeven).

624 A. Dek, “Een ieder wordt geacht de wet te kennen! Enkele opmerkingen over de relatieve ver-
jaringstermijn in asbestzaken”, T.M.A. 1998, p. 150-153.

625 Zoals aangekondigd in de brief van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
van 30 maart 1999 aan de Tweede Kamer, KS II, 1998-1999, 25834, nr. 7.

626 Wet tot wijziging van de regeling van de bevrijdende verjaring in het Burgerlijk Wetboek voor 
gevallen van verborgen schade door letsel of overlijden, KS II 1999/00, 26 824.

627 Zie hierover ook de kritiek in de literatuur: C.E. Drion, “Verjaring: nieuw regime bij persoons-
schade”, NJB 1999, p. 1459; T. Hartlief, “Verjaring, rechtzekerheid en billijkheid”, NTBR 2001, 
p. 58.
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De nieuwe wettelijke regeling is daarom enkel van toepassing op gebeurtenissen 
die zich voordoen nà de inwerkingtreding van de nieuwe wet. De grote groep van 
asbestslachtoff ers bij wie de blootstelling aan asbest zich situeerde vóór 2004 kan 
dus geen gebruik maken van de nieuwe regeling. Wel was het de bedoeling van de 
wetgever om dit soort problemen in de toekomst te vermijden, zodat het recht om 
een persoonsschadevordering in te stellen niet langer zouden kunnen verjaren 
voordat de schade bekend raakt en dus voordat de rechtsvordering zelf ontstaat.628

405. Om tegemoet te komen aan de problemen van het stijgend aantal asbest-
schadeslachtoff ers in Nederland, die hun vorderingsrecht niet meer geldend kun-
nen maken omwille van de verjaringsregeling, heeft  de Nederlandse overheid 
echter wel voorzien in een versnelde procedure voor de afh andeling van vorderin-
gen van mesothelioomslachtoff ers (via de oprichting van een bemiddelingsinsti-
tuut, het ‘Instituut Asbestslachtoff ers’) en in de oprichting van een schadefonds 
onder de vorm van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoff ers (‘TAS’) krach-
tens het convenant ‘Asbestslachtoff ers’ dat op 23 november 1998 door alle betrok-
ken maatschappelijke partners afgesloten werd als ‘antwoord’ op het Rapport-de 
Ruiter, en dat mede ondertekend werd door de minister van Justitie en de staats-
secretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (zie hierna hoofdstuk elf).

In de literatuur werd al snel opgemerkt dat dit ‘antwoord’ onvoldoende de 
lacunes in de rechtsbescherming ‘rechttrekt’ waarmee slachtoff ers van asbestge-
relateerde gezondheidsschade zich geconfronteerd zien wanneer ze botsen op de 
verjaringsregeling.629 In de eerste plaats strekt het bereik van deze bijzondere 
maar forfaitaire vergoedingsregeling zich niet uit tot alle asbestbenadeelden maar 
enkel tot de specifi eke groep (oud-)werknemers met mesothelioom. Wel werd in 
2007 ook in een apart schadefonds voorzien voor niet-loongerelateerde asbest-
slachtoff ers (de Regeling tegemoetkoming niet-loongerelateerde asbestslachtof-
fers of ‘TNS’, zie hierover hoofdstuk 11.2.1), maar ook dit fonds ziet enkel op de 
vergoeding van mesothelioomslachtoff ers.

In de tweede plaats is het zo dat de werkgever die aangesproken worden via 
bemiddeling door het Instituut Asbestslachtoff ers de verjaring kan tegenwerpen, 
waardoor aan de problematiek van de verjaring van de vordering via bemiddeling 
vaak niet kan geremedieerd worden. Het Asbestinstituut heeft  om die reden aan 
de ‘Commissie-Hijma’ (T. Hartlief, J. Hijma en H.J. Snijders) gevraagd om een 
advies uit te brengen over de vraag of en in hoeverre de verjaringstermijn moet 
worden doorbroken in asbestschadezaken die in aanmerking komen voor bemid-
deling door het IAS, en daarnaast ook om te adviseren over de problemen rond de 

628 E. Bauw, “Wetsvoorstel wijziging verjaring personenschade”, A&V 2000, p.  9-10 en zelfde 
auteur, “Verjaring van personenschade: over rechtszekerheid en individuele gerechtigheid”, 
Nieuwsbrief BW 2000, p. 74-78.

629 E. Bauw, “Wetsvoorstel wijziging verjaring personenschade”, A&V 2000, p.  9-10 en zelfde 
auteur, “Verjaring van personenschade: over rechtszekerheid en individuele 
gerechtigheid”,Nieuwsbrief BW 2000, p. 74-78.
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invulling van de stelplicht en bewijslast ter zake van de werkgeversaansprakelijk-
heid jegens mesothelioomslachtoff ers.630

Ten derde is het zo dat de tegemoetkoming door de overheid als collectief 
arrangement gefi nancierd wordt door overheidsmiddelen, waarbij het weliswaar 
de bedoeling is om via een snelle en zorgvuldige afh andeling de immateriële 
schade van de getroff ene te lenigen, maar geenszins een integrale schadevergoe-
ding wordt nagestreefd (zie hierna hoofdstuk elf).

406. De wijziging aan de wettelijke verjaringsregeling die op 1 februari 2004 in 
Nederland in werking is getreden, houdt in de kern in dat een nieuw vijfde lid aan 
artikel 3:310 BW is toegevoegd, dat bepaalt dat een rechtsvordering tot (bevrij-
dende) verjaring van persoonsschade niet kan verjaren voor het moment waarop 
de gelaedeerde bekend is of redelijkerwijs bekend behoort te zijn met zijn schade, 
alsmede met de daarvoor aansprakelijke persoon.631 Uit de parlementaire voor-
bereidingen blijkt dat het uiteindelijk toch de intentie van de wetgever is geweest 
om lid 5 van artikel 3:310 BW een zelfde invulling te geven als lid 1 van die bepa-
ling.632 Volgens de rechtspraak van de Hoge Raad vangt de verjaringstermijn pas 
aan op het moment waarop de benadeelde daadwerkelijk in staat is om een rechts-
vordering in te stellen.633 Het begrip ‘bekendheid’ moet dus subjectief worden 
opgevat, zij het dat de kennisvereiste wel mag worden geobjectiveerd (in de zin 
van: behoren te kennen).634 De nieuwe verjaringsregeling blijft  beperkt tot vorde-
ringen tot vergoeding van persoonsschade.

7.4.1.3. De doorbreking van de verjaringsregeling in de rechtspraak van de 
Hoge Raad

407. Aan de Hoge Raad is de afgelopen jaren door rechtzoekenden meermaals 
gevraagd om de toepasselijke verjaringsregeling buiten beschouwing te laten. 
Omdat de wetgever uiteindelijk geen regeling heeft  willen voorzien voor de verja-

630 T. Hartlief, J. Hijma en H.J. Snijders, Advies over de doorbreking van de verjaringstermijn en 
stelplicht en bewijslast voor aansprakelijkheid voor het Instituut Asbestslachtoff ers (2009), zie 
www.asbestslachtoff ers.nl/docs/Advies%20rapport%20Cie%20Hijma%20februari%202009.
pdf, zie ook hierover T. Hartlief, J. Hijma en H.J. Snijders, a.w. 2009.

631 Art. 3:310 BW lid vijf bepaalt thans:.
 “In afwijking van de leden 1 en 2 verjaart een rechtsvordering tot vergoeding van schade door 

letsel of overlijden slechts door verloop van vijf jaren na de aanvang van de dag volgende op die 
waarop de benadeelde zowel met de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon bekend 
is geworden. Indien de benadeelde minderjarig was op de dag waarop de schade en de daarvoor 
aansprakelijke persoon bekend zijn geworden, verjaart de rechtsvordering slechts door verloop 
van vijf jaren na de aanvang van de dag volgende op die waarop de benadeelde meerderjarig is 
geworden.”

632 KS I 2002/03, 26 824, nr. 105a.
633 HR 31 oktober 2003, NJ 2006, 112 (Saelman/Academisch ziekenhuis VU).
634 T. Hartlief, “Saelman/Academisch Ziekenhuis VU: wanneer begint de korte verjaringstermijn 

van artikel 3:310 BW te lopen?”, AA 2004, p. 268 e.v.
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ringsproblemen waarmee asbestslachtoff ers geconfronteerd kunnen worden, 
blijft  de jurisprudentie van de Hoge Raad op dit punt van groot belang. Zoals 
hierna zal worden beschreven, heeft  de jurisprudentie van de Hoge Raad op het 
terrein van het verjaringsrecht ook inspiratie geboden aan de jurisprudentie in 
andere rechtstelsels waar eveneens met de vraag naar een mogelijke doorbreking 
van de verjaringsregeling werd geworsteld.

A. Diaconessenhuis-arrest635

408. Een eerste belangrijk arrest – vanuit chronologisch oogpunt – waarin de 
Hoge Raad gevraagd werd om het principe van de absolute werking van de verja-
ringsregeling in een concreet geval buiten werking stellen, is het zogenaamde 
‘Diaconessenhuis-arrest’. Een vrouw die ten gevolge van een verkeerde bloed-
transfusie in een ziekenhuis geen kinderen kon krijgen, en die pas jaren later ont-
dekte dat het ziekenhuis (‘Diaconessenhuis’) een fout had begaan die hieraan ten 
grondslag lag, slaagde er niet in dit ziekenhuis voor de rechter te dagvaarden, 
omdat haar vordering reeds verjaard was. Eiseres argumenteerde dat in het bij-
zondere geval waar een slachtoff er niet bekend kon zijn met zijn vorderingsrecht, 
de verjaringstermijn pas begint te lopen nadat het bestaan van het vorderings-
recht kenbaar is geworden voor het slachtoff er. De Hoge Raad verwierp deze stel-
ling in een arrest van 3 november 1995.636 Volgens de Hoge Raad moet voorrang 
worden gegeven aan de rechtszekerheid. Ook mag er geen afb reuk worden gedaan 
aan de belangen van de verweerder. Een beroep op verjaring is te rechtvaardigen 
doordat de verweerder nadeel ondervindt door het tijdsverloop waardoor hij zijn 
bewijspositie en daarmee zijn mogelijkheden zich te verweren ondergraven ziet 
en zijn vermogenspositie na verloop van langere tijd niet meer op nakoming is 
ingericht. De absolute verjaringstermijn kan volgens de Hoge Raad in dit arrest 
dus niet terzijde worden geschoven.637

635 HR 3 november 1995, RvdW, 95, 229, NJ 1998, 380 (Van B./Diaconessenhuis Eindhoven).
636 HR 3 november 1995, RvdW, 95, 229, NJ 1998, 380 (Van B./Diaconessenhuis Eindhoven).
637 “Ongetwijfeld is het uit een oogpunt van individuele gerechtigheid moeilijk te accepteren dat een 

vordering verjaart welke de schuldeiser niet geldend heeft  kunnen maken wegens het voor hem 
verborgen karakter van zowel de schade als het causaal verband daarvan met een bepaalde 
gebeurtenis. Daar staat evenwel tegenover dat de rechtszekerheid – welke het instituut der ver-
jaring mede beoogt te dienen – een vaste termijn eist en dat loslaten daarvan op de wijze als door 
het middel bepleit, eveneens tot onbillijkheid kan leiden, ditmaal jegens de vermeende schulde-
naar. Zoals de onderhavige zaak leert zou de bepleite regel het immers mogelijk maken veel later 
dan dertig jaar na de gebeurtenis waarop de aanlegger zijn vordering baseert, nog een rechtsvor-
dering tot schadevergoeding in te stellen, met alle daaraan verbonden, voor de hand liggende –en 
juist voor de verweerder klemmende- bezwaren alleen reeds met betrekking tot het vaststellen 
van de feiten en het beoordelen van de gemaakte verwijten.” (HR 3 november 1995, NJ 1998, 
p. 380).
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B. Seksueel misbruik-arrest638

409. Een volgende zaak betrof een jonge vrouw die gedurende jaren seksueel 
misbruikt was geweest door een familielid en die haar vordering niet binnen de 
(relatieve) verjaringstermijn had kunnen instellen omdat zij hiertoe psychisch 
niet in staat was geweest. In deze zaak besliste de Hoge Raad wel dat wat te zeggen 
viel voor de argumenten van de eiseres. In een arrest van 23 oktober 1998639 oor-
deelde de Hoge Raad dat de aansprakelijke dader zich tegenover het slachtoff er 
niet mag beroepen op de (korte) verjaringstermijn wanneer het slachtoff er, hoe-
wel het op de hoogte was van de schade en van de identiteit van de aansprakelijke 
dader, in de onmogelijkheid verkeerde om een vordering in te stellen, door toe-
doen van de dader. Volgens de Hoge Raad kan de relatieve verjaringstermijn dus 
onder (deze) omstandigheden wel buiten beschouwing worden gelaten, met name 
wanneer het gedrag van de schuldenaar er de oorzaak van was dat de vordering 
niet tijdig kon worden ingesteld.

Het onderscheid dat de Hoge Raad aldus maakte tussen de toepassing van de 
absolute en de relatieve verjaringstermijn komt logisch voor. Enkel de absolute 
verjaringstermijn is ingesteld in het belang van de rechtszekerheid. De relatieve 
verjaringstermijn heeft  tot doel de schuldeiser aan te manen om – wanneer hij 
over alle nuttige gegevens beschikt – zijn vordering in te stellen.640 Wanneer de 
schuldeiser zich door toedoen van de schuldenaar in de psychische onmogelijk-
heid bevindt om zijn vordering in te stellen, kan hem redelijkerwijze niet worden 
verweten dat hij zijn vordering niet tijdig heeft  ingesteld.641

410. Deze uitsprak gaf al aan waar het voor de Hoge Raad de komende tijd om 
zou draaien: Een beroep op de verjaringstermijn kan onder bijzondere omstandig-
heden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn.642 In 
de literatuur en jurisprudentie vond naar aanleiding van dit arrest wat discussie 
plaats over het vertrekpunt van de relatieve (korte) verjaringstermijn. 

411. De Hoge Raad bleef in latere arresten vasthouden aan een meer subjectieve 
benadering. In het Saelman-arrest oordeelde de Hoge Raad met betrekking tot de 
korte, subjectieve verjaringstermijn van artikel  3:310 lid 1 BW bijvoorbeeld in 
2003 dat de subjectieve verjaringstermijn van artikel  3:310 lid 1 BW begint te 
lopen op de dag na die waarop de benadeelde daadwerkelijk in staat is een vorde-

638 HR 23 oktober 1998, RvdW 1998, p. 190.
639 HR 23 oktober 1998, RvdW 1998, p. 190.
640 J.L. Smeehuijzen, De bevrijdende verjaring (diss. VU Amsterdam), Deventer, Kluwer, 2008.
641 Zie ook R. Tjittes, “Redelijkheid en billijkheid en verjaring”, A&V 1999, p. 55-62.
642 L. Bier, ‘Rechtszekerheid versus een redelijke kans om een vordering geldend te maken’, VR 

2000, p.  224; J.L. Smeehuijzen, De bevrijdende verjaring (diss. VU Amsterdam), Deventer, 
Kluwer, 2008.
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ring tot schadevergoeding in te stellen.643 De termijn begint volgens dit arrest dus 
pas te lopen zodra de benadeelde voldoende zekerheid – die niet een absolute 
zekerheid hoeft  te zijn – heeft  gekregen dat het letsel (mede) is veroorzaakt door 
tekortschietend of foutief medisch handelen. Het enkele vermoeden van het 
bestaan van schade volstaat niet. De ouders van een gehandicapt kind hadden in 
de zaak die aanleiding gaf tot dit arrest, aangevoerd dat zij pas later dan vijf jaar 
na de bevalling op de hoogte waren geraakt van een mogelijke fout van de bij de 
bevalling betrokken gynaecologen. De Hoge Raad oordeelde dat de vorderings-
termijn nog niet verstreken was omdat de subjectieve verjaringstermijn van arti-
kel 3: 310 lid 1 BW pas begint te lopen op de dag na die waarop de benadeelde 
daadwerkelijk in staat is een vordering tot schadevergoeding in te stellen. Uit de 
rechtspraak van de Hoge Raad kan afgeleid worden dat deze vereiste mate van 
zekerheid pas aanwezig zal zijn wanneer deze oorzaak door daartoe onderge-
schikte deskundigen is gediagnosticeerd.644

412. Wel blijft  voorop staan dat de eiser het laten verstrijken van de verjarings-
termijn niet aan zichzelf mag te danken hebben. Zo oordeelde de Rechtbank 
Almelo in een vonnis van 29 september 2010 dat in een geval waarin de bena-
deelde rond augustus 2000 op de hoogte is geweest met de schade en met de daar-
voor aansprakelijke verweerder, in dit geval Eternit, de termijn van artikel 3:310 
lid 1 BW op het moment van de aansprakelijkheidstelling op 23 juni 2006 reeds 
verstreken was en Eternit op het verstrijken van die verjaringstermijn een beroep 
mocht doen.645 Ook rechtsdwaling zal bijvoorbeeld niet in de weg staan aan de 
aanvang van de korte verjaringstermijn.646

C. Arrest Erven Van Hese/De Schelde647

413. Op 28 april 2000 deed de Hoge Raad uitspraak over de toepassing van de 
absolute verjaringstermijn in twee asbestzaken. In een eerste zaak hadden de erf-
genamen van een gedupeerde, die als schilder was tewerkgesteld geweest bij de 
scheepswerf ‘De Schelde’ in de periode van 1959 tot 1963, en die ten gevolge van 
een blootstelling aan asbest tijdens de beroepswerkzaamheden in 1996 mesothe-
lioom had ontwikkeld, een vordering ingesteld tot schadevergoeding. In eerste 

643 HR 31 oktober 2003, NJ 2006, p. 112 met noot C.E. Du Perron; zie ook in deze zin HR 5 januari 
2007, NJ 2007, 320 met noot M.R.Mok. Zie hierover onder meer T. Hartlief, ‘Saelman/
Academisch Ziekenhuis VU: wanneer begint de korte verjaringstermijn van artikel 3:310 BW 
te lopen?’, AA 2004, p.  268 e.v.; J.L. Smeehuijzen, De bevrijdende verjaring (diss. VU 
Amsterdam), Deventer, Kluwer, 2008.

644 Zie bv. HR 24 januari 2003, NJ 2003, 300; zie ook HR 4 april 2008 RvdW 2008, p. 389.
645 Rechtbank Almelo 29 september 2010, LJN BN9305, www.rechtspraak.nl.
646 J.L. Smeehuijzen, Verjaring van het recht op vergoeding van persoonsschade, Boom, Den Haag, 

2006, p. 21 e.v. en zelfde auteur, De bevrijdende verjaring (diss. VU Amsterdam), Deventer, 
Kluwer, 2008.

647 HR 28 april 2000, NJ 2000, p. 430 (Van Hese/De Schelde).
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aanleg en hoger beroep had de rechter de vordering tot schadevergoeding afgewe-
zen, omdat de absolute verjaringstermijn reeds verjaard zou zijn geweest. De erf-
genamen bestreden dit, op grond van de redelijkheid en de billijkheid, en wierpen 
ook op dat onder ‘gebeurtenis’ moet worden verstaan, het moment van aanvang 
van groei van de tumor.

414. Dit laatste middel werd door de Hoge Raad op zijn beurt verworpen. Onder 
‘gebeurtenis’ moet volgens de Hoge Raad worden verstaan, de gedraging die tot 
schade kan leiden. Verrassend was dat de Hoge Raad vervolgens echter wél de 
stelling accepteerde dat het onder omstandigheden strijdig kan zijn met redelijk-
heid en billijkheid om zich op het verstrijken van de absolute verjaringstermijn te 
beroepen. In uitzonderlijke gevallen kon de absolute verjaringstermijn volgens de 
Hoge Raad buiten toepassing worden gelaten op grond van de redelijkheid en de 
billijkheid, bijvoorbeeld wanneer het onzeker is of de schadeverwekkende gebeur-
tenis inderdaad tot schade zal leiden wanneer die onzekerheid zeer lange tijd is 
blijven bestaan, en de schade in die zin naar haar aard verborgen is gebleven, dit 
wil zeggen pas ontstaan is na het verstrijken van de verjaringstermijn.648

415. In de kern is de vraag die hier speelt, zoals het arrest van de Hoge Raad ook 
laat zien, of een verjaringsregel een regel is die onder alle omstandigheden geldt.649 
Waar de Hoge Raad in 1995 nog uitdrukkelijk het rechtszekerheidsbeginsel boven 
dat van de billijkheid had geplaatst, heeft  de Hoge Raad zich in dit arrest gekeerd 
tegen het onverkort vasthouden aan de absolute verjaringstermijn in bijzondere 
gevallen van verborgen schade. Volgens de Hoge Raad kan een beroep op de lange 
verjaringstermijn in volgende uitzonderlijke gevallen naar maatstaven van rede-
lijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn:

“Een zodanig uitzonderlijk geval kan zich voordoen wanneer onzeker is of de gebeurte-
nis die de schade kan veroorzaken – hier: de blootstelling aan asbest – inderdaad tot 
schade – hier: de ziekte mesothelioom – zal leiden, die onzekerheid zeer lange tijd is 
blijven bestaan en de schade in die zin naar haar aard verborgen is gebleven dat zij 
daadwerkelijk is ontstaan en dus pas kon worden geconstateerd nadat de verjaringster-
mijn reeds was verstreken.”

De doorbreking van de absolute verjaringstermijn in gevallen van asbestgerela-
teerde persoonsschade kan enkel plaatsvinden wanneer de derogerende werking 
van de redelijkheid en billijkheid (op grond van art. 6:2 lid 2 BW) dit vergt. Bij de 

648 De Hoge Raad gaf verder nog aan dat de wetgever bij de redactie van de verjaringsregeling, niet 
gedacht heeft  aan de problematiek van de verborgen schade. De Belgische wetgever had bij de 
redactie van de nieuwe verjaringsregeling de problematiek van de verborgen schade wél voor 
ogen. De stelling van de Hoge Raad wordt door sommige Nederlandse auteurs betwist; zie W. 
Van Boom, “Verjaring mesothelioomclaims doorbroken”, A&V 2000, p. 55-69.

649 Zie hierover uitgebreid J.L. Smeehuijzen, De bevrijdende verjaring (diss. VU Amsterdam), 
Deventer, Kluwer, 2008.
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beoordeling van de vraag of de verjaringstermijn al dan niet buiten toepassing 
moet worden gelaten, moet de feitenrechter volgens de Hoge Raad de volgende 
zeven ‘gezichtspunten’ betrekken650:
a) Gaat het om een vergoeding van vermogensschade of om een vergoeding van 

‘ander nadeel’ (dit is immateriële schade), en komt de vergoeding ten goede 
aan het slachtoff er zelf of aan zijn nabestaanden, of aan een derde?

b) In hoeverre heeft  het slachtoff er of hebben zijn nabestaanden een aanspraak 
krachtens een ander vorderingsrecht?

c) In welke mate treft  de aansprakelijke schuld?
d) In welke mate heeft  de aansprakelijke reeds voor het verstrijken van de verja-

ringstermijn rekening gehouden (of diende hij rekening te houden) met de 
mogelijkheid dat hij voor de schade aansprakelijk zou kunnen worden gesteld?

e) In hoeverre heeft  de aansprakelijke redelijkerwijs nog de mogelijkheid om 
zich te verweren tegen de eis tot schadevergoeding?

f) Geniet de aansprakelijke nog van een verzekeringsdekking?
g) Is de vordering ingesteld binnen een redelijke termijn nadat de schade zich 

heeft  gemanifesteerd?

416. Deze zogeheten ‘gezichtspuntencatalogus’ van de Hoge Raad op het vlak 
van de ‘lange’ verjaringstermijn werd al snel bekritiseerd in de literatuur omdat 
deze de uitkomst van procedures minder voorspelbaar zou maken en dus de 
rechtszekerheid niet ten goede zou komen.651 Een aantal auteurs zijn van mening 
dat het beter zou zijn geweest indien de Hoge Raad een makkelijk toepasbare regel 
had geformuleerd in plaats van een niet zeer duidelijke en bruikbare lijst van 
gezichtspunten, omdat een snelle afh andeling van de vorderingen hierdoor niet 
zal worden bevorderd.652 Deze kritiek treed ik niet bij, omdat de gezichtspunten-
benadering de feitenrechter wel bruikbare handvatten aanreikt die toelaten om 
het debat in een specifi eke richting te beperken. Een naar mijn aanvoelen zwaar-
der wegende kritiek is de vaststelling dat deze lijst met gezichtspunten het zicht op 
de wezenlijke motieven van de rechter echter belemmert.653 Het is aan de rechter 
om, aan de hand van de verschillende door de Hoge Raad opgesomde gezichts-
punten, te beslissen of de verjaringsregeling in een concreet geval, op grond van 
de redelijkheid en billijkheid buiten beschouwing moet worden gelaten. De prak-
tijk van de laatste jaren laat echter zien dat (lagere) rechters worstelen met de 
toepassing van de criteria en met de weging van de diverse gezichtspunten ten 

650 Zie hierover J.L. Smeehuijzen, De bevrijdende verjaring (diss. VU Amsterdam), Deventer, 
Kluwer, 2008.

651 Zie onder meer T. Hartlief, J. Hijma en H. Snijders, a.w. 2009, p. 1554 e.v.; L. Charlier, “Tien 
jaar Convenant Asbestslachtoff ers: een trieste balans”, NJB 2008, p. 1857 e.v.; J.L. Smeehuijzen, 
De bevrijdende verjaring, Deventer, Kluwer, 2008, p. 262 e.v.

652 C. Jansen en C. Loonstra, “Verjaringsperikelen in asbestzaken”, Sociaal Recht 2000, p. 241-
242; W. Van Boom, “Verjaring mesothelioomclaims doorbroken”, A&V 2000, p. 55-69.

653 J.L. Smeehuijzen, De bevrijdende verjaring, Deventer, Kluwer, 2008, p. 262 e.v.
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opzichte van elkaar. Een echte lijn is in de feitenrechtspraak niet te ontwaren.654 
Sterker, de feitenrechtspraak gaat alle richtingen uit, hetgeen tot veel rechtsonze-
kerheid leidt, zowel aan de zijde van de verweerders als aan de zijde van de 
eisers.655 Uit de rechtspraak blijkt dat feitenrechters weliswaar de set aan gezichts-
punten afl open, maar dat vaak niet duidelijk is hoe de weging en de onderlinge 
afweging van de afzonderlijke gezichtspunten uiteindelijk tot de rechterlijke 
beslissing leidt. Immers, zodra de rechter de lijst aan gezichtspunten is afgegaan, 
is zijn beslissing op die grond ook voldoende gemotiveerd, ook al is zijn keuze 
voor het al dan niet doorbreken van de verjaringstermijn daarmee nog niet dui-
delijk geworden. Dezelfde lijst aan gezichtspunten kunnen zowel doen beslissen 
voor, als tegen, een doorbreking van de verjaringstermijn in vergelijkbare omstan-
digheden.656 Waar de Hoge Raad juist de bedoeling had om een verhoogde moti-
veringsplicht aan de rechter op te leggen, omwille van de uitzonderlijke omstan-
digheden waarin de verjaringsregeling kan worden doorbroken, lijkt door de 
gezichtspuntencatalogus paradoxaal juist een scherm te zijn aangereikt, waarach-
ter de rechter beslissingen kan nemen zonder dat blijkt welke factor of welke com-
binatie aan factoren nu echt een doorslaggevende rol hebben gespeeld bij de 
beslissing. Het lastige is daarbij dat vrijwel geen enkele factor voor zich spreekt, al 
was het maar omdat de gezichtspunten zeer open zijn geformuleerd en het gewicht 
ervan in de onderlinge verhouding dus niet duidelijk is.657

417. In ieder geval heeft  de wetgever zelf niet aangegeven welk gewicht aan de 
respectievelijke gezichtspunten afzonderlijk moet worden gehecht. Vooral de eer-
ste twee gezichtspunten (‘gaat het om een vergoeding van vermogensschade of om 
een vergoeding van ‘ander nadeel en komt de vergoeding ten goede aan het slacht-
off er zelf of aan zijn nabestaanden, of aan een derde’); (‘in hoeverre heeft  het 
slachtoff er of hebben zijn nabestaanden een aanspraak krachtens een ander vor-
deringsrecht?’) lijken mij problematisch, omdat niet zonder meer duidelijk is wat 
de Hoge Raad daarmee voor ogen heeft  gehad en werkgevers/verzekeraars en 
werknemers in dit verband (sterk) uiteenlopende standpunten innemen.658 Elke 
oud-werknemer kan thans in Nederland bijvoorbeeld een voorschot resp. tege-
moetkoming aanvragen binnen de door de overheid voorziene vergoedingsrege-
ling (‘TAS’, zie hierna hoofdstuk elf) die doorgaans een stuk lager zal uitvallen 
dan datgene waarop een benadeelde krachtens het aansprakelijkheidsrecht aan-
spraak zou kunnen krijgen. Die uitkering, die gefi nancierd wordt door de collec-
tieve middelen, moet overigens worden terugbetaald wanneer de aansprakelijke 

654 J.L. Smeehuijzen, De bevrijdende verjaring, Deventer, Kluwer, 2008, p. 262 e.v.
655 J.L. Smeehuijzen, a.w. 2008, p. 262 e.v.; T. Hartlief, “Vingerwijzingen en vuistregels. Kan dat 

anders?”, NTBR 2011, p. 4.
656 J.L. Smeehuijzen, a.w. 2008, p. 262 e.v.; T. Hartlief, a.w., NTBR 2011, p. 4.
657 J.L. Smeehuijzen, a.w. 2008, p. 262 e.v.; T. Hartlief, a.w., NTBR 2011, p. 4.
658 Zie hierover: T. Hartlief, J. Hijma en H. Snijders, “Over verjaringsperikelen in de praktijk van 

het InstituutAsbestslachtoff ers”, NJB 2009, p. 1554 e.v.
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alsnog betaalt (zie hierover hoofdstuk elf). Op die grond lijkt er dus geen goede 
reden te bestaan om de aansprakelijke te ontslaan van zijn verplichting tot tus-
senkomst jegens de benadeelde omdat de benadeelde al een uitkering heeft  ont-
vangen.659 Mocht het zo zijn dat op die grond de verjaringsregeling tegengewor-
pen kan worden, dan zou dit tot gevolg hebben dat de rechtspraak van de Hoge 
Raad voor een grote groep van asbestslachtoff ers geen relevantie meer heeft . Dat 
lijkt mij vanuit rechtspolitiek oogpunt niet de bedoeling van de Hoge Raad.

418. Ook lijkt het vreemd om bij de beslissing over de doorbreking van de ver-
jaring (dus over de al dan niet toelaatbaarheid van de vordering) de mate van de 
verwijtbaarheid van de gedraging’ van de verweerder mee te betrekken (gezichts-
punt 4: in welke mate heeft  de aansprakelijke reeds voor het verstrijken van de 
verjaringstermijn rekening gehouden (of diende hij rekening te houden) met de 
mogelijkheid dat hij voor de schade aansprakelijk zou kunnen worden gesteld?), 
omdat daarover in het stadium dat de behandeling ten gronde van de vordering 
vooraf gaat überhaupt nog geen uitspraak zal of kan worden gedaan. De vraag 
rijst bijvoorbeeld of een rechter die beslist om de vordering toe te laten omwille 
van de ‘ernstige verwijtbaarheid van de gedraging’ van de verweerder, bij de 
beoordeling over de aansprakelijkheid nog kan beslissen dat de verweerder geen 
schuld treft . Wil men garanderen dat in dat ‘voorstadium’ de rechten van de ver-
dediging adequaat worden gewaarborgd, dan kan men niet anders dan besluiten 
dat het debat over de schuldvraag twee keer zal moeten worden gevoerd. Daarbij 
is het zelfs de vraag of de rechter na zijn beslissing over de verwijtbaarheid van de 
gedraging van de verweerder, zijn rechtsmacht op dit punt in dit voorstadium niet 
uitgeput heeft , zodat dit geschilpunt in de procedure ten gronde niet meer als 
aanhangig kan worden beschouwd. In de literatuur wordt vanuit pragmatisch 
oogpunt voorgesteld om dit criterium niet zwaar te laten doorwegen, omdat de 
mate van verwijtbaarheid voor de doorbrekingsvraag slechts een beperkte beteke-
nis heeft , althans zou moeten hebben, en een lichte mate van verwijtbaarheid niet 
in de weg hoeft  te staan aan doorbreking.660

419. De doorbreking van de verjaring kan mijns inziens evenmin afh ankelijk 
worden gemaakt van de ernst van de fout van de schadeveroorzaker (hoewel dat 
wel één van de argumenten kan zijn die meegenomen wordt bij de weging; hoe 
ernstiger de fout, hoe minder makkelijk een beroep op verjaring zal gehonoreerd 
worden661), maar moet vooral zien op het recht van de gedupeerde om zijn of haar 
vordering tot vergoeding van verborgen schade nog berecht te zien, ongeacht de mate 
van verwijtbaarheid. Toch kan uit de jurisprudentie worden afgeleid dat de verwijt-
baarheid van de gedraging van de gedaagde een factor is die vaak in het voordeel 

659 Zie bv. in deze zin Rb. Dordrecht 17 juli 2003, KG 2003, p. 173.
660 T. Hartlief, J. Hijma en H. Snijders, a.w. 2009, p. 1554 e.v.
661 Zie bv. HR 25 november 2005, NJ 2009, p. 103, noot I. Giesen.
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van de gedaagde speelt bij de vraag naar de doorbreking van de verjaringsregeling, 
met name wanneer het gaat om mesothelioomslachtoff ers die zijn blootgesteld in 
een periode waarin de gevaren van deze ziekte nog niet alom bekend waren662, 
hetgeen methodologisch mijns inziens dus niet helemaal zuiver is.

420. Een ander gezichtspunt dat bij de beoordeling van de doorbreking van de 
verjaringsregeling moet worden betrokken, maar mij enigszins discutabel lijkt, is 
de vraag of de aansprakelijke nog van een verzekeringsdekking geniet (gezichts-
punt f). Vanuit het standpunt van de gedaagde bezien, is het moeilijk te verant-
woorden dat de omstandigheid dat deze in een verreikende dekking van zijn aan-
sprakelijkheid in het verre verleden heeft  voorzien, een argument kan zijn dat 
later tegen hem wordt ingebracht bij de beoordeling van het doorbreken van de 
verjaringstermijn. Overigens impliceert de aanwezigheid van verzekeringsdek-
king niet ipso facto dat de werkgever zelf niet meer aangesproken zal kunnen wor-
den tot vergoeding (bv. in het geval waarin met een franchise wordt gewerkt en 
niet alle schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd onder de verzekeringsdek-
king valt, zoals vaak het geval is met immateriële schade). Ook de proceskosten op 
zich zullen, nog los van de aansprakelijkheidskosten, fi nancieel nadeel veroorza-
ken voor de gedaagde. Vanuit het standpunt van de benadeelde komt het evenmin 
logisch voor dat het al dan niet aanwezig zijn van verzekeringsdekking een argu-
ment is dat meespeelt bij de beoordeling van de doorbreking van de verjaringsre-
geling; aan slachtoff ers in eenzelfde situatie geplaatst, valt immers niet goed uit te 
leggen waarom de doorbreking van de verjaring en dus de toegang tot de rechter 
in het ene geval wel zal slagen en in het andere geval niet, afh ankelijk van de aan-
wezigheid van verzekeringsdekking aan de zijde van de gedaagde. Wel is het zo 
dat de Hoge Raad in 2009 uitdrukkelijk beslist heeft  dat de omstandigheid dat de 
gedaagde tegen de onderhavige vordering niet verzekerd is, wel degelijk van 
belang is bij de beoordeling van de doorbreking van de verjaringsregeling en dat 
de rechter derhalve zijn uitspraak hieromtrent voldoende moet motiveren.663

421. De volgende twee gezichtspunten lijken mij echter het meest van belang bij 
de beoordeling van de mogelijkheid tot een doorbreking van de verjaringsrege-
ling, omdat ze naar de kern toe bezien waarom het in het verjaringsrecht draait 
(gezichtspunten d en e):
– in welke mate heeft  de aansprakelijke reeds voor het verstrijken van de verja-

ringstermijn rekening gehouden (of diende hij rekening te houden) met de 
mogelijkheid dat hij voor de schade aansprakelijk zou kunnen worden gesteld; en

– in hoeverre heeft  de aansprakelijke redelijkerwijs nog de mogelijkheid om zich 
te verweren tegen de eis tot schadevergoeding?

662 J.L. Smeehuijzen, a.w. 2008, p. 261 en de daar aangehaalde jurisprudentie.
663 HR 25 november 2005, NJ 2009, 103 (Eternit/Horsting).
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422. Telkens wanneer het gaat om de doorbreking van de verjaringstermijn in 
een concreet geval, speelt de vraag hoe dwingend (het belang van) de rechtsze-
kerheid kan zijn ten opzichte van de billijkheid tegenover benadeelden in een 
specifi ek geval.  Aansprakelijken en hun verzekeraars zouden terecht kunnen 
aanvoeren dat zij destijds, vele tientallen jaren geleden, op een wisselende prio-
ritering van belangen niet bedacht hadden hoeven te zijn. De mogelijkheden om 
verweer te voeren hangen nauw samen met het tijdsverloop. Hoe verder in het 
verleden het dienstverband ligt, hoe lastiger het zal zijn om nog op adequate 
wijze verweer te voeren. Is het rechtens aanvaardbaar dat (potentiële) schadever-
oorzakers opeens niet meer weten waar zij aan toe zijn? Hoewel deze vraag in 
concreto telkens van geval tot geval zal moeten worden bezien, is het belangrijk 
voor ogen te houden dat toenmalige asbestbedrijven – waar het hier om gaat – 
gelet op de rechtspraak uit de jaren zeventig, tachtig en negentig in de omrin-
gende landen, rekening hadden kunnen houden met mogelijke vorderingen na 
het verstrijken van de verjaringstermijn. Naarmate de activiteiten van het 
betrokken bedrijf sterker gefocust waren op de asbest(productie), speelt dat 
argument ook meer een belangrijke rol.664 De onzekerheid omtrent hun rechts-
positie is – gegeven die rechtspraak in de omringende landen – immers al een 
behoorlijke tijd een zekerheid geworden, minstens een gegeven waarmee zij en 
hun verzekeraars al lang rekening hebben kunnen houden bij de beslissing 
omtrent het bewaren van gegevens, het plegen van bepaald onderzoek, het reser-
veren van gelden, het aanpassen van premies enzovoort. Opvallend is dat het 
gebrek aan adequate verzekeringsdekking van een toenmalig asbestbedrijf (in 
dit geval Eternit) volgens het Hof Den Bosch daarom bijvoorbeeld niet aan 
asbestgedupeerden kon worden tegengeworpen. Eternit had aangevoerd dat zij 
niet verzekerd was voor de ontstane schade omdat het schadeveroorzakende eve-
nement geen uitgangspunt vormde voor dekking onder de destijds door haar 
afgesloten verzekering. Het hof oordeelde echter dat Eternit al vanaf de jaren 
zestig rekening had moeten houden met claims. Eternit had om die reden haar 
polissen gedurende de lange verjaringstermijn onder het oude Burgerlijk Wet-
boek moeten bewaren. Nu zij dit niet heeft  gedaan (Eternit kon de bewuste polis 
niet meer voorleggen), komt dit voor haar risico. Eternit had zich er ook op 
beroepen dat haar solvabiliteit in gevaar zou kunnen komen bij een veroordeling 
tot schadevergoeding. Het hof oordeelde dat dit argument van solvabiliteit van 
de aangesprokene weliswaar een omstandigheid is die meegewogen kan worden, 
maar dat Eternit zich daar in het onderhavige geval niet op kan beroepen omdat 
zij zelf, hoewel ze op de hoogte was van de vele claims tegen haar gericht, geen 
reserves had aangelegd ten behoeve van het doen van uitkeringen aan asbest-

664 Zie A.J. Akkermans, “Rechtvaardigt een collectieve ‘stuiting’ door maatschappelijke commo-
tie een bijzonder verjaringsregime voor asbestclaims?” in E.H. Hondius e.a., Verjaring van 
asbestclaims, Antwerpen, Intersentia, 2001, p. 56 zie ook J.L. Smeehuijzen, a.w. 2008, p. 261 en 
de daar aangehaalde jurisprudentie.
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slachtoff ers.665 Naarmate de bewijsvoering door de benadeelde sluitender is, zal 
de mogelijkheid tot een aannemelijk verweer van de gedaagde dus evenredig ver-
minderen.666

423. Een laatste gezichtspunt is de vraag of de vordering ingesteld is binnen een 
redelijke termijn nadat de schade zich heeft  gemanifesteerd? (gezichtspunt g). In 
de jurisprudentie ontbreekt in dit verband een duidelijke lijn.667 In gevallen 
waarin sprake is van bemiddeling door het Instituut Asbestslachtoff ers (IAS), 
wordt aangenomen dat deze termijn een aanvang neemt nadat het IAS de bemid-
deling heeft  opgegeven.668

424. In de literatuur zijn al voorstellen gedaan om tot een eenvormig en duide-
lijk criterium te komen, met name een vaste extra standaardtermijn na manifes-
tatie van de schade. Zowel Smeehuijzen669 als de commissie-Hijma (Hartlief, 
Hijma en Snijders)670 hebben ervoor gepleit om de eiser in geval van ontdekking 
van de ziekte na verloop van de lange termijn een vaste extra standaardtermijn te 
gunnen van respectievelijk drie en twee jaar. Indien niet binnen deze standaard-
termijn na ontdekking van de schade een vordering wordt ingesteld, is de vorde-
ring verjaard, omdat een beroep op verjaring dan niet meer door de redelijkheid 
en billijkheid kan worden geblokkeerd.

425. De Hoge Raad is de afgelopen jaren al meermaals door verzoekers aange-
spoord om knopen door te hakken en daarmee de rechtspraktijk houvast te 
geven.671 Dat is op heden nog niet gebeurd. Wel heeft  de Hoge Raad in zijn arrest 
De Jong vs Optimodal672 en Eternit vs Horsting673 enkele gezichtspunten nader 
uitgewerkt. Zo moet volgens de Hoge Raad in het licht van de strekking van de 
lange verjaringstermijn gezichtspunt aldus worden verstaan dat het zeer in het 
algemeen de vraag aan de orde stelt of de aangesprokene naar redelijkheid nog de 
mogelijkheid heeft  zich tegen de vordering te verweren en dat daarbij niet van 
belang is door welke oorzaken bewijsmateriaal verloren is gegaan en of dit aan de 
aangesprokene valt toe te rekenen. De Hoge Raad overweegt met betrekking tot 
gezichtspunt g in het arrest De Jong vs Optimodal674 dat de verweerder een zwaar-
wegend belang heeft  bij een voortvarende aansprakelijkheidsstelling na het aan 

665 Hof ’s-Hertogenbosch 25 maart 2008, JA 2008, p. 96.
666 J.L. Smeehuijzen, De bevrijdende verjaring, Deventer, Kluwer, 2008, p. 261 e.v.
667 Zie hierover T. Hartlief, J. Hijma en H. Snijders, a.w. 2009, p. 1554 e.v.
668 A.J. Van en S. de Lang, “Aansprakelijkheid voor blootstelling aan asbest”, Hb. Personenschade, 

november 2008, p. 110 e.v.
669 J.L. Smeehuijzen, a.w. 2008, p. 263.
670 T. Hartlief, J. Hijma en H. Snijders, a.w. 2009, p. 1554 e.v.
671 W.H. van Boom, “Verjaring mesothelioomclaims doorbroken”, A&V 2000, p. 67.
672 HR 26 november 2004, NJ 2006, 228, met noot H. J. Snijders (De Jong/Optimodal).
673 HR 25 november 2005, NJ 2009, 103 (Eternit/Horsting).
674 HR 26 november 2004, NJ 2006, 228, met noot H. J. Snijders (De Jong/Optimodal).



Deel 3. De omgang met asbestgerelateerde gezondheids schade in het positieve recht

246 Intersentia

het licht komen van de schade: in ieder geval denkt de Hoge Raad aan een termijn 
die korter is dan vijf jaar.675

426. Mij komt het vanuit de gedachte van uniformiteit en rechtsgelijkheid ech-
ter juist zinvol toe om deze termijn hier ook vast te stellen op de vijfj arige korte 
verjaringstermijn die ook in de nieuwe wettelijke verjaringsregeling wordt gehan-
teerd, omdat dit een gelijke behandeling van slachtoff ers van personenschade in 
de toekomst zou bewerkstelligen (en dus ook slachtoff ers van asbestgerelateerde 
gezondheidsschade die voortvloeit uit gebeurtenissen die zich voordeden vóór 
2004, op een zelfde wijze zou behandelen als andere slachtoff ers van letselschade). 
Ook lijkt het mij onredelijk om te eisen dat slachtoff ers van asbestgerelateerde 
gezondheidsschade meer voortvarend te werk moeten gaan dan andere slachtof-
fers van letselschade, die hun vordering nog kunnen instellen gedurende vijf jaar 
vanaf de bekendheid met hun vordering. Met andere woorden, als er gekozen 
wordt voor een doorbreking van de verjaringsregeling, moet men mijns inziens 
een gelijke mogelijkheid creëren voor letselschadeslachtoff ers om hun vordering 
alsnog te verhalen en niet nieuwe hindernissen gaan creëren, waardoor slachtof-
fers toch in een aanmerkelijk ongunstiger positie worden geplaatst dan slachtof-
fers die gebruik kunnen maken van de nieuwe wettelijke verjaringsregeling.

427. Hoe zeer nog vatbaar voor verfi jning en verdieping ook, de ‘gezichtspun-
tenbenadering’ is bij de beoordeling van de doorbreking in asbestschadezaken 
thans wel een ‘voldongen feit’ geworden in Nederland.

D. Arrest Rouwhof/ Eternit676

428. Op 28 april 2000 heeft  de Hoge Raad tegelijk met het arrest Van Hese/De 
Schelde nog uitspraak gedaan in een andere asbestzaak. Deze zaak had betrek-
king op een vordering van erfgenamen van een oud-werknemer van (in dit geval) 
Eternit. Deze werknemer was in 1991 het slachtoff er geworden van mesothelioom 
en in 1992 overleden. De erfgenamen vorderden in 1993 een vergoeding ex hae-
rede van het bedrijf, naast een vergoeding van hun materiële schade als nabe-
staanden. De betrokken werknemer was bij Eternit blootgesteld geweest aan 
asbeststoff en van 1951 tot 1959. De Hoge Raad heeft  in dit arrest beklemtoond dat 
het verjaringsregime van artikel 3:310 BW óók geldt wat betreft  de vordering tot 
vergoeding van weerslagschade. De erfgenamen hadden immers betoogd dat de 
verjaring van de vordering tot vergoeding van hun eigen schade pas een aanvang 
nam vanaf het overlijden van het rechtstreekse slachtoff er. Wat betreft  de moge-
lijkheid om voorbij te gaan aan de verjaringsregels neergelegd in artikel 3:310 BW, 
merkte de Hoge Raad in dit arrest op dat zich hier niet de situatie voordoet dat de 

675 HR 26 november 2004, NJ 2006, 228, met noot H. J. Snijders (De Jong/Optimodal).
676 HR 28 april 2000, NJ 2000, 431(Rouwhof/Eternit).
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vordering reeds was verjaard voordat de vordering kon worden ingesteld (cf. het 
arrest Van Hese/De Schelde). Op 1  januari 1992 was de onder het oude recht 
lopende verjaringstermijn nog niet verstreken zodat nog tot 1  januari 1993 op 
grond van de Overgangswetgeving de verjaring had kunnen worden gestuit. Der-
halve was er geen sprake van een uitzonderlijk geval waarin op grond van arti-
kel 6:2 lid 2 BW de lange verjaringstermijn van 30 jaar buiten beschouwing zou 
kunnen blijven.

De Hoge Raad heeft  in deze zaak de vraag tot doorbreking van de verjarings-
termijn afgewezen, aangezien zowel het slachtoff er als zijn nabestaanden nog 
ruim een jaar de tijd hadden om een vordering in te stellen, en het feit dat ze hun 
vordering niet geldend hebben kunnen maken daardoor veeleer het gevolg is van 
aan henzelf toe te rekenen omstandigheden. Wanneer men in staat is om zijn 
vordering in te stellen, maar dit om allerhande redenen heeft  nagelaten, kan niet 
afgeweken worden van de verjaringstermijn. Hoewel de advocaat-generaal bij de 
Hoge Raad Spier het arrest Rouwhof/Eternit in deze zin leest dat de vordering 
moet worden ingesteld binnen een termijn van één jaar vanaf het moment dat 
asbestose zich heeft  geopenbaard, blijkt uit de jurisprudentie en literatuur dat de 
maatstaf van een fatale termijn van één jaar er niet wordt gehanteerd.677 Zelf vind 
ik een toepassing van de korte vijfj arige verjaringstermijn in gevallen van asbest-
schadevorderingen de meest redelijke en pertinente keuze (zie hoger randnum-
mer 459).

7.4.1.4. De doorbreking van de verjaringsregeling ten aanzien van niet-
werknemers

429. Waar in een eerste fase begin jaren negentig van vorige eeuw vooral werk-
gevers werden aangesproken voor gezondheidsschade veroorzaakt door asbest, 
lijkt het risico om aangesproken te worden op andere gronden dan werkgevers-
aansprakelijkheid nu ook te groeien (zie hierover meer in hoofdstuk acht). Dat 
werkgevers op grond van  artikel 6:162 BW ook aansprakelijk kunnen zijn jegens 
anderen dan hun (eigen) werknemers is ondertussen algemeen aanvaard. Een en 
ander had tot gevolg dat ook de mogelijkheid van de doorbreking van de verja-
ringsregeling voor niet-werknemers in de jurisprudentie aan de orde kwam.

430. In de zaak Eternit/Horsting werd voor het eerst de vraag gesteld of de ver-
jaringsregeling ook kan doorbroken worden in zaken waar gedupeerden die geen 
werknemer zijn een vergoeding vorderen van hun asbestgezondheidsschade.

In deze zaak had het asbestbedrijf (in dit geval: Eternit) dat werd aangespro-
ken door een omwonende van het bedrijf, aangevoerd dat de gezichtspuntencata-
logus van de Hoge Raad in de zaak Van Hese/De Schelde niet toepasbaar is wan-
neer het niet gaat om een werkgever/werknemer-relatie.

677 T. Hartlief, J. Hijma en H. Snijders, a.w. 2009, p. 1554 e.v.
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Voorts had Eternit nog aangevoerd dat zij nooit eerder met een dergelijke aan-
sprakelijkheidsstelling (het betrof een vordering van een milieuslachtoff er) was 
geconfronteerd en dat zij bij een toewijzing ervan haar solvabiliteit bedreigd zag. 
Het Gerechtshof Arnhem heeft  het beroep op verjaring van Eternit echter niet 
gehonoreerd.

Voor het Gerechtshof Arnhem stond in zijn arrest van 13 april 2004 vooral 
voorop dat ook hier sprake was van een ‘uitzonderlijk geval’ (zoals in de zaak Van 
Hese/De Schelde), dat er kort samengevat op neerkomt dat de ziekte mesotheli-
oom door de gedupeerde pas kon worden vastgesteld nadat de verjaringstermijn 
al verstreken was.

431. Opmerkelijk is dat zowel het hof als de eerste rechter in deze zaak mijns 
inziens vrij makkelijk hebben aangenomen dat Eternit als leverancier van asbest-
platen ernstig tekortgeschoten is door het niet-waarschuwen voor gezondheidsri-
sico’s bij het in verkeer brengen van de asbestplaten, op basis van de verhoogde 
norm die voor werkgevers geldt ten aanzien van hun handelwijze jegens hun 
werknemers. Deze verhoogde norm tegenover hun werknemers laat zich verkla-
ren door de kennis over de gevaren van asbest die bij de werkgevers aanwezig mag 
worden verondersteld; kennis die zij immers in huis (dienen te) hebben in het 
kader van hun contractuele verplichting om te zorgen voor veilige arbeidsom-
standigheden voor hun werknemers. Mijns inziens is het niet zonder meer moge-
lijk om algemene conclusie te trekken uit de zorgplicht die werkgevers in acht 
moesten nemen ten aanzien van hun werknemers, door te trekken naar buurtbe-
woners, ten aanzien van wie geen contractuele zorgplicht bestaat. Het hof lijkt aan 
dit aspect voorbij te gaan. Ook de stelling van Eternit dat het bedrijf niet verze-
kerd is en dat de solvabiliteit van Eternit wordt bedreigd als ook dit type vorderin-
gen wordt gehonoreerd (ondanks het verstrijken van de verjaringstermijn), is vol-
gens het hof geen voldoende reden om het beroep van Eternit op verjaring te 
honoreren:

“In de stellingen van Eternit (…) dat een bij toewijzing van de onderhavige vordering te 
verwachten toename van het aantal vorderingen de solvabiliteit van het niet-verzekerde 
Eternit zal bedreigen, ziet het hof geen voldoende reden om het beroep van Eternit op 
verjaring wel te honoreren.”678

432. De Hoge Raad heeft  wat dit laatste punt betreft , het arrest gecasseerd. In 
aanmerking genomen dat de strekking van de objectieve verjaringstermijn met 
name is om de schuldenaar te beschermen tegen het instellen van oude vorderin-
gen waarmee hij na verloop van die termijn in beginsel geen rekening meer 
behoefde te houden, heeft  het hof met deze overweging blijk gegeven van een 
onjuiste rechtsopvatting, dan wel zijn oordeel onvoldoende gemotiveerd, aldus de 

678 Rov. 4.4.
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Hoge Raad. Het hof heeft  blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting indien de 
aangehaalde overweging aldus moet worden verstaan dat de omstandigheid dat 
Eternit tegen de onderhavige vordering niet is verzekerd, niet ter zake dienend is 
bij de beoordeling van het door haar gedane beroep op verjaring. Deze omstan-
digheid is bij die beoordeling volgens de Hoge Raad echter wel degelijk van belang. 
Hoger heb ik reeds aangegeven dat mijns inziens deze factor zowel vanuit de posi-
tie van de gedaagde als vanuit de positie van de benadeelde nochtans niet rich-
tinggevend zou mogen zijn (zie randnummer 453). Voor het geval het hof van de 
juiste rechtsopvatting zou zijn uitgegaan, is zijn beoordeling volgens de Hoge 
Raad in ieder geval onvoldoende gemotiveerd.679

433. Ook al werd het arrest van het appelgerecht in dit geval gecasseerd, dit 
arrest van de Hoge Raad heeft  in ieder geval duidelijk gemaakt dat ook leefmili-
euslachtoff ers zich, wat betreft  de verjaring van hun vordering, kunnen beroepen 
op de gezichtspuntencatalogus van de Hoge Raad. Dat neemt niet weg dat het 
buiten beschouwing laten van de verjaringstermijn in asbestzaken niet a priori 
gegeven is.680 Hetzelfde geldt voor huisgenoten van werknemers in de asbestin-
dustrie.681

434. Niet alleen de vraag of ook huisgenoten en milieuslachtoff ers zich op de 
gezichtspuntencatalogus van de Hoge Raad kunnen beroepen, is echter van 
belang. Ook de vraag of de verjaringsregeling voor andere soorten asbestgerela-
teerde schade dan gezondheidsschade buiten beschouwing kan worden gelaten, 
komt belang toe. Deze vraag is des te belangrijker nu gebleken is dat de overheid, 
in tegenstelling tot wat het geval is bij gezondheidsschade voor andere schadepos-
ten (zoals sanerings- en opruimingskosten), niet of nauwelijks tussenkomt en de 
kostprijs daarvan dus grotendeels bij burgers en ondernemingen zelf blijft  liggen 
(zie hierover hoofdstuk 5).

Zoals in deel vier hierna wordt uiteengezet, is de mate waarin het aansprake-
lijkheidsrecht ingezet wordt als schadevergoedingsmechanisme, in de eerste 
plaats afh ankelijk van de vraag in welke mate alternatieve vergoedingssystemen 
zoals private en sociale verzekeringen de schade voor eigen rekening nemen. 
Waar dat niet het geval is, komt het aansprakelijkheidsrecht in beeld. In Neder-
land is door particulieren bijvoorbeeld al enkele keren geprobeerd om sanerings-
kosten te verhalen op asbestbedrijven die de asbestproducten op de markt hebben 
gebracht. Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar een vonnis van de 
Rechtbank Almelo van 28 april 2010.682 In deze zaak hadden eisers hun erf bij 
hun woning verhard met asbestafval, afk omstig van Eternit. Dat afval werd des-

679 HR 25 november 2005, NJ 2009, 103 (Eternit/Horsting).
680 Zie voor een afwijzing bv. Rechtbank Amsterdam 1 november 2007, zaaknummer: 380725, 

www.rechtspraak.nl.
681 Zie bv. Rb. Middelburg 11 september 2002, JAR 2003, p. 11.
682 Rb. Almelo 28 april 2010, zaaknummer: 102010, www.rechtspraak.nl.
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tijds gratis aangeboden door Eternit. De moeder en de echtgenote van (huidige) 
eisers zijn vanaf 1968 in aanraking gekomen met asbest, afk omstig uit het afval 
van Eternit. De daarbij ontstane blootstelling aan asbest is de oorzaak van de bij 
haar geconstateerde ziekte mesothelioom. Eisers hebben onder meer gevorderd 
dat Eternit verplicht wordt om het van haar afk omstige afval achter de woningen 
voor rekening van Eternit te (laten) verwijderen. Volgens de Rechtbank Almelo in 
zijn arrest van 19 januari 2010 kan Eternit zich in deze zaak echter rechtens beroe-
pen op de verjaringstermijn. Het doorbreken van de verjaringsregeling is, nog 
volgens de rechtbank, op grond van de redelijkheid en billijkheid, aan de hand 
van de gezichtspuntenbenadering van de Hoge Raad, in deze gevallen niet moge-
lijk683:

“De vordering van [eiser] voor zover deze betrekking heeft  op de schade in verband met 
de noodzakelijke sanering van het erf, is verjaard. Voor toepassing van de criteria die 
kunnen leiden tot het verlengen van de absolute verjaringstermijn bestaat voorts geen 
aanleiding. De Hoge Raad heeft  in het arrest Van Hese – De Schelde slechts een uitzon-
dering op de regel als vervat in artikel 3:310 BW willen maken voor zover het betrekking 
heeft  op immateriële schade. De schade in verband met de sanering van het erf valt daar 
niet onder en derhalve moet de vordering dienaangaande worden afgewezen.”

435. Evenwel heeft  datzelfde gerechtshof meer recent in 2011 een interessante 
denklijn aangereikt om de (volgens het Hof inderdaad volgens de rechtspraak van 
de Hoge Raad niet toepasselijke) gezichtspuntencatalogus te omzeilen wanneer 
een vordering tot vergoeding van asbestsanerings- of opruimingskosten op de 
grenzen van de verjaring botst.684

“[Eiser] komt met beide grieven op tegen het oordeel dat de vorderingen zijn verjaard als 
gevolg van het verstrijken van de termijn van dertig jaren bedoeld in artikel 3:310 lid 2 
BW.
De rechtbank heeft  daarbij tot uitgangspunt genomen dat die termijn ten aanzien van 
de vorderingen op de grondslag onder a. is gaan lopen in 1963, het laatste jaar waarin 
de erfverharding van de boerderij is aangevuld (met asbestafval van Eternit), en dus is 
geëindigd in het jaar 1993. Ten aanzien van de grondslagen onder b. en c. heeft  de recht-
bank beslist dat de termijn is gaan lopen in het jaar 1994 – welk jaartal het hof verbeterd 
leest als: 1964 – en dat de verjaring ten aanzien van de vorderingen op die grondslagen 
dus is ingetreden in – het hof begrijpt – het jaar 1994. De rechtbank heeft  verder overwo-
gen dat zich niet het geval voordoet waarbij het, rekening houdend met de zeven 
gezichtspunten die de Hoge Raad heeft  geformuleerd in het arrest van 28 april 2000, 
LJN: AA5635, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat 
Eternit zich op die termijn beroept. (…)”

683 Gerechtshof Arnhem 19 januari 2010, LJN BL3742, www.rechtspraak.nl.
684 Gerechtshof Arnhem 9 augustus 2011, LJN BR5350; zie ook Gerechtshof Arnhem 20 december 

2011, LJN BV0374, www.rechtspraak.nl.
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436. Het Hof neemt dus aan dat de schadeverwekkende gebeurtenis pas beëin-
digd is op het ogenblik dat (in dit geval) Eternit daadwerkelijk gewaarschuwd heeft  
voor de gevaren van haar producten (in dit geval: asbestverhardingsmateriaal) na 
het op de markt brengen ervan. Het Hof oordeelde dat Eternit de op haar rustende 
zorgplicht (onder de vorm van een waarschuwingsplicht) ter zake miskend heeft :

“Het hof is gelet op een en ander van oordeel dat de zorgvuldigheid die Eternit in het 
maatschappelijk verkeer diende te betrachten, meebracht dat zij de door [eiser] bedoelde 
waarschuwing had moeten laten uitgaan. In de periode van 1967 tot en met 1970 was in 
de kring van producenten van asbesthoudende materialen immers al het besef doorge-
drongen dat ook domestic exposure aan asbest (maligne) mesothelioom kan veroorza-
ken, een ernstige en doorgaans fatale ziekte, waarvoor geen genezende behandeling 
bestaat, terwijl het laten uitgaan van een waarschuwing voor Eternit niet bezwarend 
kan worden genoemd. De omstandigheid dat zij niet – in de door haar genoemde peri-
ode tot het jaar 1963 – heeft  bijgehouden aan wie het bedrijfsafval werd afgegeven, bete-
kent niet dat om die reden een algemene waarschuwing, bijvoorbeeld in landelijke of 
plaatselijke kranten, achterwege moest blijven, omdat onzeker was dat deze de 
ontvanger(s) van het afval wel zou bereiken.

437. Vervolgens koppelde het hof aan deze miskenning van de waarschuwings-
plicht ook het gegeven dat de verjaringstermijn pas een aanvang heeft  genomen 
op het ogenblik dat aan deze waarschuwingsplicht werkelijk voldaan was, omdat 
(pas) op dat ogenblik de schadeverwekkende gebeurtenis als ‘beëindigd’ kon wor-
den beschouwd:

“De vordering [is] niet verjaard, omdat de waarschuwingsplicht waarover het hier gaat 
eerst in de periode van 1967 tot 1970 actueel werd en bij niet-nakoming ook nadien nog 
voortduurde. Het hof acht, anders dan Eternit betoogt, aannemelijk dat een, zo nodig 
herhaalde, advertentie in een (regionaal) dagblad en/of het verspreiden van folders in 
Goor en omstreken de gebruikers van asbesthoudend materiaal zou hebben bereikt. Het 
hof volgt Eternit evenmin in haar betoog (…) dat de verjaringstermijn van de vordering 
op deze grondslag (het nalaten te waarschuwen) nooit zou verjaren. Op enig tijdstip zou 
[eiser] immers geacht moeten worden bekend te zijn met het gevaar verbonden aan het 
gebruik van het afval. Dat tijdstip is in het onderhavige geval echter nooit aangevangen, 
omdat Eternit in de desbetreff ende periode heeft  nagelaten een waarschuwing te laten 
uitgaan. Het hof acht aannemelijk dat [eiser] (en de andere familieleden die ook aan 
asbestblootstelling blootstonden) niet door zou zijn gegaan met het aanharken en aan-
vegen van het erf, indien (…) bekend zou zijn geweest dat blootstelling aan asbest(stof) 
tot een kwaadaardige, niet te genezen ziekte (mesothelioom) zou kunnen leiden.”

438. In deze uitspraak bevestigt de rechter dus niet alleen de zorgplicht van het 
asbestbedrijf om te waarschuwen voor de gevaren verbonden aan het in het ver-
keer brengen van asbest(afval)materialen.685 Het bijzondere is dat in de redene-

685 Zie hierna over de zorgplicht van asbestbedrijven hoofdstuk negen.
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ring van de rechter de schadeverwekkende gebeurtenis dóórloopt tot op het ogen-
blik dat aan deze zorgplicht is voldaan, dit is tot op het ogenblik dat gewaarschuwd 
werd voor de asbestgevaren. Dat is een bijzonder interessante benadering voor 
asbestbenadeelden. De asbestbenadeelden die aantoonbaar via (blijvend) contact 
met asbestproducten of met asbestafval aan asbest blootgesteld zijn geweest, zou-
den op deze wijze het verjaringsverweer van toenmalige asbestbedrijven kunnen 
blokkeren. Hoewel de kans om in een procedure betrokken te worden na het 
doorbreken van de geldende verjaringsregeling (het zogenaamde ‘procesrisico’) 
nog niets zegt over de kans op een aansprakelijkheidsstelling (het zogenaamde 
‘aansprakelijkheidsrisico’), is het duidelijk dat een dergelijke rechtspraak potenti-
eel verreikende gevolgen kan hebben voor (toenmalige) asbestbedrijven. Zoals 
reeds eerder aangeduid, bevindt asbest zich immers nog steeds in alle hoeken en 
gaten van de samenleving …

439. Opmerkelijk is dat ook de rechtbank van Brussel in zijn arrest van 
28  november 2011686 nagenoeg dezelfde redenering heeft  toegepast als het 
Gerechtshof Arnhem, in een gelijkaardige zaak waarbij een vordering was gericht 
tegen (het Belgische) Eternit. De feiten in de zaak lagen als volgt. Een vrouw komt 
in aanraking met asbest door het wonen in de onmiddellijke nabijheid van een 
toenmalig asbestbedrijf van 1957 tot 1991. Haar echtgenoot is bij het bedrijf in die 
periode (tot 1986) ook werkzaam geweest. De vrouw is dus ook mogelijk via de 
werkkledij van haar echtgenoot blootgesteld geweest aan asbest. Sinds de eerste 
diagnose van de ziekte in 1999, staat vast dat de vrouw lijdt aan een asbestgerela-
teerde kanker (mesothelioom). De vrouw overlijdt het jaar nadien. Wel heeft  ze in 
tussentijd een aansprakelijkheidsvordering ingesteld tegen het toenmalige asbest-
bedrijf (in dit geval Eternit). De door de rechtbank aangestelde deskundige beves-
tigt dat de vrouw is overleden door een blootstelling aan asbest in het leefmilieu, 
maar acht het medisch gezien onmogelijk om te bepalen in welke periode of door 
welke blootstelling (via de werkkledij van de echtgenoot of via zogenaamde 
‘omgevingsblootstelling’) de vrouw ziek is geworden. De Belgische rechter oor-
deelt dat de vordering van de eiseres in dit geval nog niet verjaard is:

“De blootstelling van [de benadeelde] aan asbestvezels eindigde pas toen zij in 1991 de 
woning in Kapelle-op-den-Bos verliet, zodat pas op dat ogenblik de schadeverwekkende 
gebeurtenis voltooid werd en pas op dat ogenblik de twintigjarige absolute verjaringster-
mijn een aanvang kon nemen, en het geding in mei 2000 ruim binnen deze termijn werd 
ingeleid.”

440. Bij het bepalen van het aanvangspunt van de lange verjaringstermijn 
knoopt de rechter aan bij het laatste ogenblik van (potentiële?) blootstelling. 
Immers:

686 Rb. Brussel 28 november 2011, AR nr. 00/5546/A.
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“Omdat het zeer moeilijk is om het ogenblik van drempeloverschrijding objectief vast te 
stellen in een individueel geval, ligt het voor de hand bij een langdurige of herhaaldelijke 
blootstelling aan te knopen bij het einde van de blootstelling.”

441. Daarbij constateerde het hof nog dat:

“[De benadeelde] kon zich op zijn vroegst bewust zijn van haar ziekte in januari 1999, 
maar zij verwierf daarover pas zekerheid eind december van dat jaar. De vordering in 
deze zaak werd ingeleid in mei 2000 door vrijwillige verschijning, en dat was in elk geval 
ruim binnen de vijf jaar vanaf de dag volgend op die dag waarop zij kennis heeft  gekre-
gen van de schade, voorgeschreven door artikel 2262bis par. 1 lid 2 B.W.”

442. Wat hier opvallend is, is dat de rechter in onderhavige zaak van de feitelijke 
premisse is uitgegaan dat er zich nog steeds asbest bevindt in de onmiddellijke 
leefomgeving naast het bedrijf en dat de schadeverwekkende gebeurtenis der-
halve nog steeds doorloopt (ongeacht het ogenblik waarop de fout is voltrokken 
– het ogenblik van de fout valt immers niet noodzakelijk samen met het ogenblik 
van de schadeverwekkende gebeurtenis). De betrokken gedupeerde is verhuisd in 
1991, reden waarom de aanvang van de lange verjaringstermijn op dat ogenblik 
pas begon te lopen. Zo bezien, zou de lange verjaringstermijn voor burgers die 
nog steeds in de nabijheid van toenmalige asbestbedrijven of -storten wonen, en 
waar er vaak nog steeds (zij het een minimale) concentratie aan asbestvezels in 
het leefmilieu aanwezig is, nog steeds niet zijn beginnen lopen, omdat de schade-
verwekkende gebeurtenis daar nog steeds niet afgelopen is.

443. Bij dit alles moet wel voor ogen worden gehouden dat, zelfs indien succes-
vol, een dergelijke vorderingsmogelijkheid geenszins een wondermiddel lijkt voor 
de burger die met kosten van verwijderings- en saneringsmaatregelen te maken 
krijgt. In de eerste plaats is het zo dat soms niet meer te achterhalen zal zijn van 
welke producent de asbestmaterialen die aanwezig zijn in tuin of erf afk omstig 
zijn.687 Daarnaast zijn de middelen van toenmalige asbestbedrijven, zelfs indien 
deze nog op de markt aanwezig zijn (en van hun aansprakelijkheidsverzekeraars) 

687 Dit probleem valt eventueel met het stelsel van de alternatieve causaliteit op te lossen. Wanneer 
schade het gevolg kan zijn van meerdere gebeurtenissen voor elk waarvan een andere persoon 
aansprakelijk is, en vast staat dat de schade door tenminste één van deze gebeurtenissen is 
ontstaan, dan rust de verplichting om de schade te vergoeden op ieder van deze personen, 
tenzij hij bewijst dat dit niet het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor hijzelf aansprakelijk 
is. Deze rechtsregel is thans neergelegd in art. 6:99 BW maar was ook in de periode 1970-1971 
geldend recht (HR 9 oktober 1992, NJ 1994, p. 535). Evenwel acht ik de fi guur van de alterna-
tieve causaliteit strikt gesproken niet toepasselijk in gevallen van mesothelioom en longkanker 
omdat in die zaken empirisch nooit met zekerheid alle potentiële oorzaken van blootstelling in 
kaart kunnen worden gebracht (dit in tegenstelling tot de gevallen van asbestose die veroor-
zaakt worden door een langduringe en intense blootstelling aan asbest die wel empirisch kan 
getraceerd worden). Zie voor een toepassing in deze zin bv. Gerechtshof Arnhem 11 mei 2010, 
LJN BM5180, www.rechtspraak.nl.
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beperkt: meer dan het beschikbare eigen vermogen van de asbestbedrijven en de 
door de verzekeraar verzekerde sommen kan uiteraard niet verhaald worden.

444. Opmerkelijk is tot slot dat, zoals dat ook het geval is naar Belgisch recht 
(zie hierna), bij de Nederlandse Tweede Kamer momenteel een wetsvoorstel aan-
hangig is dat ertoe strekt om de verjaring niet te laten intreden zolang het recht 
tot strafvordering niet door verjaring is vervallen688, en dit via de invoering van 
een nieuw artikel 3:310 lid 4 BW:

“Indien de gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt, een strafb aar feit oplevert 
waarop de Nederlandse strafwet toepasselijk is, verjaart de rechtsvordering tot vergoe-
ding van schade tegen de persoon die het strafb aar feit heeft  begaan niet zolang het recht 
tot strafvordering niet door verjaring is vervallen.”

Dat betekent dat in alle gevallen waarin het schadeveroorzakende feit tevens een 
strafrechtelijk misdrijf uitmaakt, de verjaring van de civiele vordering wordt 
opgeschort zolang de strafvordering niet is vervallen.

7.4.2. HET INSTITUUT VAN DE VERJARING NAAR 
BELGISCH RECHT

7.4.2.1. De verjaring van de buitencontractuele vordering

A. Geschiedenis

445. In België is het buitencontractuele verjaringsrecht ingrijpend gewijzigd in 
1998.689 Onder het oude Belgische verjaringsrecht bedroeg de gemeenrechtelijke 
verjaringstermijn dertig jaar voor buitencontractuele vorderingen (art. 2262 BW).

446. Wanneer een vergoeding werd gevorderd voor schade die uit een misdrijf 
was ontstaan, gold echter de verjaringstermijn van artikel 26 V.T.Sv., dat bepaalde 
dat de burgerlijke rechtsvordering voortvloeiend uit een misdrijf na vijf jaar ver-
jaart, te rekenen vanaf de dag waarop het misdrijf werd gepleegd, zonder dat de 
burgerlijke vordering kon verjaren voor de strafvordering. Wat betreft  het misdrijf 
van artikel 418 Sw. (onvrijwillig toebrengen van slagen en verwondingen), werd als 
aanvangspunt van de verjaringstermijn in de jurisprudentie het ogenblik aanvaard 
waarop de fysieke integriteit van de benadeelde was aangetast, ook al was het letsel 
nog maar in de kiem aanwezig en/of was de benadeelde er nog niet mee bekend.

688 Tk II 2010/11 32853, nr. 3, p. 2.
689 Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreff ende de verjaring van 10 juni 1998, BS 17 juli 

1998. Zie hierover H. Bocken, I. Boone, B. Claessens, D. Counye, E. de Kezel en P. De Smedt, 
De herziening van de bevrijdende verjaring door de Wet van 10 juni 1998. De gelijkheid her-
steld?, Kluwer, 1999.
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447. Deze interpretatie stuitte op kritiek in de literatuur en jurisprudentie 
omdat ze een te verregaande beperking van de vorderingsrechten van benadeel-
den tot gevolg zou hebben. In een arrest van 13 januari 1994 heeft  het Hof van 
Cassatie deze zienswijze gevolgd: het Hof heeft  beslist dat de verjaringstermijn 
van de vordering ex artikel 418 Sw. pas begint te lopen “op het ogenblik dat de 
schade aan het licht komt”.690 Deze cassatierechtspraak had tot gevolg dat het ver-
trekpunt van de verjaringstermijn in de tijd werd opgeschoven, en dat de aanspra-
kelijke gedurende een langere tijd kon aangesproken worden.

448. Ook de diff erentiatie in de toepasselijke verjaringstermijnen in gevallen 
van letselschade, afh ankelijk van de oorzaak van de schade, werd in de litera-
tuur en rechtspraak bekritiseerd.691 In het ‘Lentearrest’ van 21 maart 1995 oor-
deelde het Arbitragehof dat artikel  26 V.T.Sv. de grondwettelijke regels van 
gelijkheid en non-discriminatie schendt doordat er geen redelijke verantwoor-
ding bestaat voor het onderscheid wat de toepasselijke verjaringstermijn betreft , 
tussen een burgerrechtelijke vordering uit een misdrijf en een andere burger-
rechtelijke vordering tot vergoeding van schade die niet voortvloeit uit een mis-
drijf. De oorzaak van het ontstaan van de schade is volgens het Arbitragehof 
geen goede grondslag om te diff erentiëren in het regime van de verjaringster-
mijn.692

449. Gevolg van de samenlezing van deze rechtspraak van het Arbitragehof en 
van het Hof van Cassatie was dat de benadeelde van schade voortvloeiend uit een 
aantasting van de fysieke integriteit zijn vordering nog gedurende dertig jaar zou 
kunnen instellen vanaf het ogenblik van het bekend worden van de schade. Deze 
voor de benadeelde wel zeer gunstige verjaringstermijn stuitte op verzet van de 
verzekeraars, die wezen op de technische onverzekerbaarheid van langetermijnri-
sico’s en aandrongen op een tussenkomst van de wetgever.693

450. De wetgever is dan uiteindelijk ook tussengekomen en heeft  een volledig 
nieuw verjaringsregime uitgetekend voor civielrechtelijke vorderingen, waarvoor 
de Nederlandse verjaringsregeling model stond.694 Opgemerkt moet worden dat 
de Belgische wetgever met deze wetswijziging zeker niet gedacht heeft  aan het lot 
van de asbestslachtoff ers als bijzondere categorie gedupeerden. Immers, de 
asbestslachtoff ers zijn pas een decennium later in het gezichtsveld van de Belgi-
sche wetgever en jurisprudentie gekomen.

690 Cass. 13 januari 1994, JT 1994, 291, noot R. Dalcq, R.Cass. 1994, noot P. Van Caeneghem.
691 I. Boone, a.w. 1999.
692 Arbitragehof 21 maart 1995, BS 31 maart 1995, RW 1994-95, noot P. Traest.
693 I. Boone, a.w. 1999.
694 Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreff ende de verjaring van 10 juni 1998, BS 17 juli 

1998.
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451. Kort samengevat, komt de wijziging in de toepasselijke verjaringsregels bij 
een vordering tot vergoeding van gezondheidsschade uit onrechtmatige daad 
erop neer dat vóór de inwerkingtreding van de wet van 10 juni 1998 tot herziening 
van de bevrijdende verjaring695, een algemene verjaringstermijn voor contractu-
ele en extracontractuele vorderingen gold van dertig jaar.

452. De nieuwe verjaringswet heeft  die termijn voor persoonlijke vorderingen 
(waaronder contractuele) vorderingen nu echter aanzienlijk ingekort tot tien 
jaar.696 De nieuwe verjaringswet heeft  ook de in artikel 2262bis § 1, tweede lid 
voorheen geldende dertigjarige verjaringstermijn voor buitencontractuele vorde-
ringen afgeschaft  en vervangen door twee termijnen, naar het voorbeeld van de 
Nederlandse verjaringsregeling697: een relatieve of korte verjaringstermijn van 
vijf jaar waarbinnen de benadeelde, zodra hij kennis heeft  gekregen van de schade, 
zijn vordering zeker moet instellen, en een absolute of lange termijn van twintig 
jaar, te rekenen vanaf de schadeverwekkende gebeurtenis. De verjaring treedt dan 
in volgens de eerste termijn waarvan de duur is verstreken. Deze verjaringstermij-
nen worden hierna besproken. Daarna wordt onderzocht welk kader in het Belgi-
sche private aansprakelijkheidsrecht nu wordt gehanteerd om met potentiële 
asbestschadeclaims om te gaan.

B. De relatieve verjaringstermijn

453. Het ogenblik waarop de schade is ontstaan, is zoals naar Nederlands recht het 
geval is, niet alleen van belang voor het ontstaan van een recht op vergoeding. Het 
is ook relevant als aanknopingspunt van de relatieve (korte) verjaringstermijn naar 
Belgisch recht. Zoals dat ook het geval is naar Nederlands recht, wordt naar Belgisch 
recht aangeknoopt bij de manifestatietheorie wat betreft  de korte verjaringstermijn. 
Het vertrekmoment van de korte verjaringstermijn is het ogenblik waarop de schade 
zich manifesteert. Wanneer het gaat om een schending van de fysieke integriteit, zal 
de schade die hieruit voortvloeit, ontstaan op het ogenblik dat het nadeel is gekend 
door de benadeelde698, dit is bijvoorbeeld wanneer de benadeelde ziek wordt, medi-
sche kosten moet maken en eventueel arbeidsongeschikt wordt.699

695 Wet tot wijziging van sommige bepalingen betreff ende de verjaring van 10 juni 1998, BS 17 juli 
1998.

696 Art. 2262bis § 1 BW, zoals ingevoerd bij art.  5 van de nieuwe verjaringswet bepaalt in zijn 
eerste lid: “alle persoonlijke rechtsvorderingen verjaren door verloop van tien jaar”.

697 Art. 2262bis § 1 BW, zoals ingevoerd bij art.  5 van de nieuwe verjaringswet bepaalt in zijn 
tweede lid: “In afwijking van het eerste lid verjaren alle rechtsvorderingen tot vergoeding van 
schade op grond van buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vijf jaar vanaf de 
dag volgend op die waarop de benadeelde kennis heeft  gekregen van de schade of van de verzwa-
ring ervan en van de identiteit van de daarvoor aansprakelijke persoon.”

698 Cf. het Coessens-arrest van het Hof van Cassatie van 1994 (Cass. 13 januari 1994, JT 1994, 291, 
noot R. Dalcq, R.Cass. 1994, p. 116, noot P. Van Caeneghem).

699 J. Spier, a.w. 1998, 27.
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454. Naar huidig verjaringsrecht moet de benadeelde zijn (buitencontractuele) 
vordering tot schadevergoeding dus instellen binnen de vijf jaar, te rekenen vanaf 
de dag waarop hij kennis heeft  gekregen van zijn schade en van de identiteit van 
de aansprakelijke dader.700 Men neemt aan dat de kennisvereiste ook naar Bel-
gisch recht subjectief moet worden ingevuld.701

455. In principe zal deze vijfj arige verjaringstermijn zelf weinig problemen 
opleveren voor de benadeelde op procesrechtelijk vlak. Toch kunnen er proble-
men ontstaan wanneer de asbestgerelateerde ziekte (bv. asbestose) al meer dan 
vijf jaar geleden is ingetreden, de benadeelde gedurende al die tijd op de hoogte 
was van de identiteit van de schadeveroorzaker, maar zich pas nu (bv. ten gevolge 
van de aandacht die de media besteedt aan de asbestproblematiek) realiseert dat 
hij over een vorderingsrecht beschikt tegen de schadeveroorzaker. Uit de Neder-
landse rechtspraktijk, waar dezelfde verjaringstermijnen gelden, blijkt dat in het 
verleden soms uit het oog werd verloren dat niet alleen vereist is dat de benadeelde 
de identiteit van de schadeveroorzaker kent, maar dat hij ook wéét dat deze voor 
de schade aansprakelijk kan worden gesteld.702

C. De absolute verjaringstermijn

456. Naast deze korte, ‘relatieve’ verjaringstermijn, speelt er ook in België een 
langere, ‘absolute’ verjaringstermijn van twintig jaar, te rekenen vanaf het ogen-
blik van de schadeverwekkende gebeurtenis. Deze absolute twintigjarige termijn, 
die ingevoerd is onder druk van de verzekeringssector703, zorgt ervoor dat elke 
aansprakelijkheidsvordering naar Belgisch recht verjaart door verloop van twin-
tig jaar te rekenen vanaf het schadeverwekkende feit (dit wil zeggen de onrecht-
matige daad of de met een onrechtmatige daad gelijkgesteld feit).704

457. Het ogenblik waarop de schade is ontstaan speelt geen rol bij de beoordeling 
van de aanvang van de lange of ‘absolute’ termijn. De verjaring loopt zelfs in die 
gevallen waarin het slachtoff er nog geen kennis heeft  gekregen van de schade of 
waarin er nog geen schade is ontstaan, dus ook in die gevallen waarin het vorde-
ringsrecht nog niet is ontstaan. Sterker, zoals hoger uiteengezet, doet de absolute 
verjaringstermijn met andere woorden als regel vorderingen verjaren die de bena-
deelde niet heeft  kunnen instellen.

458. Een vordering tot vergoeding van schade kan bijgevolg al verjaard zijn 
vooraleer de lichamelijke schade (in de vorm van een asbestziekte) zich heeft  

700 Art. 2262bis § 1 BW; I. Boone, a.w. 1999, p. 95 e.v.
701 I. Boone, a.w. 1999, p. 113.
702 Zie bv. Pres. Rb. Amsterdam 11 juni 1996, T.M.A. 1996, p. 36.
703 I. Boone, a.w. 1999.
704 I. Boone, a.w. 1999.
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gemanifesteerd (hypothese van de ‘verborgen schade’) of zelfs vooraleer de schade 
zich heeft  gerealiseerd (hypothese van de ‘sluipende schade’). Om de strengheid 
van deze regel wat af te zwakken, heeft  de Belgische wetgever wel de mogelijkheid 
voorzien om aan de rechtbank een voorbehoud te vragen voor toekomstige 
schade.

459. Aangezien de wetgever in de verjaringswet zelf niet heeft  aangeduid wat 
begrepen moet worden onder de notie ‘schadeverwekkend feit’, moet dit begrip 
worden ingevuld aan de hand van externe elementen. In de parlementaire voor-
bereidingen bij de Belgische Verjaringswet wordt verwezen naar ‘het ongeval of de 
gebeurtenis waardoor de schade is veroorzaakt’705, en naar ‘het ogenblik waarop de 
feiten zich hebben voorgedaan’.706 Hier wordt het voorbeeld van de Nederlandse 
wetgeving en de internationale milieuaansprakelijkheidsverdragen707 herkend, 
waardoor de Belgische wetgever zich bij de redactie van de nieuwe verjaringsrege-
ling in 1998 grotendeels heeft  laten inspireren.708 In de Nederlandse verjaringsre-
geling die dateert van begin de jaren negentig (zie hierna), en in de internationale 
milieu-aansprakelijkheidsverdragen wordt het schadeverwekkende feit gedefi ni-
eerd als “een plotselinge gebeurtenis, een voortdurend feit of een opeenvolging van 
feiten met dezelfde oorzaak” in geval van schade veroorzaakt door gevaarlijke 
stoff en. Wanneer de schadeverwekkende gebeurtenis bestaat uit een blootstelling 
aan asbest in de professionele sfeer, zal het meestal gaan om een voortdurend feit 
(langdurige blootstelling) of uit een opeenvolging van feiten met dezelfde oorzaak 
(verschillende blootstellingen bij opeenvolgende werknemers).

460. Wanneer de benadeelde tewerkgesteld is geweest bij verschillende werkge-
vers en ook bij verschillende werkgevers blootgesteld werd aan asbest, staat men 
voor de situatie van een aantal (al dan niet) opeenvolgende blootstellingen. De 

705 Parl.St. Kamer 1087/1.
706 Parl.St. Kamer, 1087/7.
707 Ook in vele internationale verdragen van transport van gevaarlijke stoff en van de Verenigde 

Naties wordt gewerkt met een dubbele verjaringstermijn die soms nog korter is dan de dubbele 
verjaringstermijn die geldt in Nederland en België.
Bv.:
– Convention on Civil Liability for Damage Cause during Carriage of Dangerous Goods by 

Road, Rail and Inland Navigation Vessels (CRTD) (art. 18): Korte termijn:3 jaar vanaf de 
kennis van de schade en de identiteit van de aansprakelijke in hoofde van het slachtoff er 
en lange termijn:10 jaar vanaf de datum van het ongeval;

– International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage (CLC) (art. VIII): 
Korte termijn:3 jaar vanaf de datum van het ontstaan van de schade Lange termijn:6 jaar 
vanaf de datum van het ongeval;

– International Convention on Liability and compensation for damage in connection with the 
carriage of hazardous and noxious substances by sea (HNS) (art. 37): Korte termijn: 3 jaar 
vanaf het ogenblik dat het slachtoff er kennis had of redelijkerwijze diende te hebben van 
de schade en van de identiteit van de aansprakelijke Lange termijn:10 jaar vanaf de datum 
van het ongeval.

708 I. Boone, a.w. 1999.
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vraag rijst dan welke oplossing moet worden gezocht. Gaat het hier om verschil-
lende voortdurende feiten, zodat de verjaringstermijn van de vordering tot ver-
goeding tegen elke werkgever begint te lopen na het einde van elk feit? In deze 
hypothese wordt de vordering tegen elke werkgever afzonderlijk aan een verschil-
lende verjaringstermijn onderworpen. Of gaat het hier om een opeenvolging van 
feiten met dezelfde oorzaak, zodat de verjaringstermijn van de vordering tegen 
elke werkgever pas begint te lopen na het einde van de beroepswerkzaamheden 
van het slachtoff er, omdat de schadeverwekkende gebeurtenis dan pas geacht 
wordt afgelopen te zijn?

461. In de Nederlandse literatuur en rechtspraak is deze vraag in asbestschade-
zaken regelmatig aan de orde geweest. Het antwoord op deze vraag is niet zonder 
belang, aangezien het vaak voorkomt dat arbeiders bij verschillende werkgevers 
blootgesteld zijn geweest aan asbest. De Hoge Raad neemt aan dat het einde van 
de ‘gebeurtenis’ die het beginpunt van de verjaringstermijn uitmaakt, het einde 
van het dienstverband bij de asbestverwerker is of het einde van het daadwerkelijk 
werken met dit materiaal.

462. De stelling dat de schadeverwekkende gebeurtenis voltooid is wanneer 
alle voorwaarden vervuld zijn die noodzakelijk waren om de schade te doen 
veroorzaken (moment van drempeloverschrijding), lijkt mij feitelijk de meest 
juiste benadering te zijn van het begrip ‘schadeverwekkende gebeurtenis’, maar 
dit ogenblik kan aan de hand van de huidige stand van de wetenschap en tech-
niek (nog) niet met gerede zekerheid vastgesteld worden. Er moet dus een 
(beleids)keuze worden gemaakt. Mijns inziens verdient de keuze van de Neder-
landse Hoge Raad, om aan te knopen bij het einde van de blootstelling, bij-
val.  Hierdoor worden lastige en tijdrovende bewijsprocedures vermeden. Het 
betreft  hier immers een objectief vaststelbaar gegeven dat niet beïnvloed zal wor-
den door de persoonlijke kenmerken van het slachtoff er en zijn specifi eke vat-
baarheid voor asbestgerelateerde ziekten. Doorgaans zal de blootstelling aan 
asbest kunnen gezien worden als een ‘voortdurend feit’. Het einde van de bloot-
stelling zal dan samenvallen met het einde van de tewerkstelling, tenzij de 
betrokken werkgever kan aantonen dat het slachtoff er reeds voordien niet meer 
met asbeststoff en in aanraking is gekomen (bv. door verandering van de arbeids-
activiteiten).

463. Deze keuze heeft  ook goede gronden. Wanneer eenmaal is komen vast te 
staan dat de verweerder door zijn gedrag minstens het risico creëerde op ernstige 
schade voor het slachtoff er, lijkt het gerechtvaardigd om, met inachtneming van 
alle betrokken belangen, het bewijsrisico vervolgens bij de verweerder te leggen. 
De verweerder die voorhoudt dat de drempeloverschrijding zich op een ander 
ogenblik plaatsvond, draagt hiervan dan de bewijslast.
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D. De invloed van de bepalingen van het overgangsrecht709

464. Er kan nog opgemerkt worden dat in het eerder geschetste voorbeeld ervan 
uit werd gegaan dat de vordering valt onder het toepassingsgebied van de nieuwe 
Belgische verjaringsregeling. Wetten die de verjaring regelen, raken de openbare 
orde en grijpen in principe immers onmiddellijk in op lopende (nog niet ingetre-
den) verjaringen.710 Om deze regel te verzachten, voorziet de nieuwe verjarings-
wet in zijn artikel 10 bij wijze van overgangsmaatregel de volgende bepaling:

“Wanneer de rechtsvordering is ontstaan voor de inwerkingtreding van deze wet, begin-
nen de nieuwe verjaringstermijnen waarin zij voorziet slechts te lopen vanaf haar 
inwerkingtreding. De totale verjaringstermijn mag evenwel niet meer dan dertig jaar 
bedragen.”

465. Deze overgangsbepaling bepaalt dat een vordering tot vergoeding van 
schade die ontstaan is voor de inwerkingtreding van de nieuwe wet (dus vóór 
27 juli 1998), in ieder geval op 27 juli 2018 (te weten 20 jaar na inwerkingtreding 
van de wet) verjaard is, tenzij de verjaring op grond van de (oude) dertigjarige 
verjaringstermijn reeds eerder zou zijn ingetreden. Door de nieuwe verjaringster-
mijnen een aanvang te laten nemen vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe wet 
(en niet vanaf het ontstaan van de vordering) heeft  de wetgever willen voorkomen 
dat bestaande vorderingen door de inwerkingtreding van de nieuwe verjarings-
wet en de daarin voorziene verkorte termijnen van de ene op de andere dag zou-
den verjaren.711

466. De overgangsregeling vindt toepassing in die gevallen waarin zowel het 
schadeverwekkend feit als het intreden van schade vóór de inwerkingtreding van 
de nieuwe verjaringswet zijn te situeren, voor zover de oude verjaringstermijn nog 
niet is verstreken. In verband met de rechtszekerheid ten behoeve van gedaagden 
en hun aansprakelijkheidsverzekeraars is ook in België besloten om het over-
gangsrecht zodanig vorm te geven dat enkel nog niet verjaarde vorderingen onder 
het bereik van de regeling vallen. De verzekeraars krijgen zodoende de gelegen-
heid zich aan het nieuwe recht aan te passen.

467. Bij wijze van voorbeeld kan gedacht worden aan de volgende casus. Een 
slachtoff er dat in 1970 was blootgesteld aan asbest en in 1980 mesothelioom heeft  

709 P. De Smedt, “Toepassing in de tijd van de gewijzigde verjaringstermijnen” in H. Bocken e.a., 
De herziening van de bevrijdende verjaring door de Wet van 10 juni 1998, De gelijkheid her-
steld?”, Kluwer, 1999, p. 146.

710 Het valt op dat de rechter naar Belgisch recht niet ambtshalve het rechtsmiddel van de verja-
ring mag opwerpen (art. 2224 B.W.). Zie hierover S. Stijns, “De rol van de wil en het gedrag van 
partijen bij de bevrijdende verjaring”, RW 2010-2011, p. 1538.

711 P. De Smedt, a.w. 1999, p. 146.
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ontwikkeld, had onder toepassing van het oude recht een vorderingsmogelijkheid 
tot 2010 (dertig jaar vanaf het opeisbaar worden van de schuldvordering). Door 
inwerkingtreding van de nieuwe verjaringswet, begon op 10 juni 1998 een twin-
tigjarige absolute verjaringstermijn te lopen. Aangezien de totale duur van de ver-
jaring de lopende dertigjarige verjaringstermijn niet mag overschrijden, is de vor-
dering in ieder geval verjaard in 2010 (en bv. niet in 2018).

468. Een voorbeeld dat de wetgever echter niet uitdrukkelijk schijnt te hebben 
geregeld, en waarover in de voorbereidende werkzaamheden ook niets te lezen 
valt, maar dat in asbestschadezaken omwille van de lange latentietijd vaak aan de 
orde zal zijn, is het geval waarin enkel het schadeverwekkende feit dateert van 
voor de inwerkingtreding van de wet en de schade zich voordoet nà de inwerking-
treding van de nieuwe wet. Strikt gezien is artikel 10 van de overgangsregeling in 
de Belgische Verjaringswet van 1998 dan immers niet van toepassing, aangezien 
deze bepaling het heeft  over de ‘rechtsvordering die ontstaan is’ vóór de inwer-
kingtreding van de nieuwe wet (dit veronderstelt dan dat ook de toepassingsvoor-
waarde van de aanwezigheid van schade op dat ogenblik reeds vervuld is). In 
asbestschadezaken die zich thans aandienen zal het echter vaak voorkomen dat 
de schadeverwekkende gebeurtenis dateert van vóór de inwerkingtreding van de 
nieuwe verjaringswet, maar de schade, en daarmee de rechtsvordering pas nadien 
is ontstaan. Toch kan mijns inziens aangenomen worden dat de overgangsrege-
ling ook hier (via de refl exwerking) naar analogie kan worden toegepast en de 
twintigjarige verjaringstermijn dus ook hier een aanvang neemt op het ogenblik 
van de inwerkingtreding van de nieuwe verjaringswet. Immers, het lijkt in strijd 
te zijn met de bedoeling van de wetgever om de twintigjarige termijn in dit geval 
wél een aanvang te laten nemen vanaf het schadeverwekkende feit in plaats van 
vanaf de inwerkingtreding van de wet, en in de gevallen waar de schade eerder 
(voor de inwerkingtreding van de wet) is ontstaan, een later in de tijd gesitueerd 
aanknopingspunt in aanmerking te nemen. Omdat de aldus bereikte uitkomst in 
overeenstemming lijkt te zijn met het ook door de wetgever beoogde doel lijkt dit 
de meest voor de hand liggende keuze.

469. De reeds geciteerde uitspraak van de Belgische rechtbank van Brussel van 
28 november 2011 heeft  het overgangsrecht in die zin ook toegepast.712 Het betrof 
een zaak waarbij een vrouw blootgesteld was geweest aan asbest in haar leefomge-
ving van 1957 tot 1991 (dit wil zeggen voor de inwerkingtreding van de nieuwe 
verjaringswet). Pas in 1999 werd bij haar mesothelioom vastgesteld (dit wil zeg-
gen na inwerkingtreding van de nieuwe verjaringswet). De rechtbank conclu-
deerde (weliswaar impliciet) dat het schadegeval onder toepassing valt van de 
overgangsregeling van de nieuwe verjaringswet van 1998. 

712 Rb. Brussel 28 november 2012, AR nr. 00/5546/A.
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Omdat er echter nog geen rechtspraak is die dit buiten twijfel stelt, kan deze 
conclusie echter slechts met de nodige voorzichtigheid worden getrokken. Daar-
aan kan wel nog als argument worden toegevoegd dat er ook in de literatuur voor 
wordt gepleit om artikel 10 van de Verjaringswet naar analogie toe te passen op de 
door de wetgever ‘vergeten gevallen’ van overgangsrechtelijke situaties.713

7.4.2.2. Verlenging van de verjaringstermijn: mogelijke opties

470. Naar Belgisch recht raakt de instelling van de verjaring de openbare orde: 
de schuldeiser kan niet op voorhand afstand doen van de verjaring714, en de wet-
telijke verjaringstermijnen kunnen door de partijen niet verlengd worden.

471. De Belgische wetgever heeft  met de nieuwe verjaringswet geen afb reuk 
gedaan aan de werking van de absolute verjaringstermijn onder het oude recht. 
De nieuwe wettelijke regeling kan immers uiteraard geen nieuwe termijnen ope-
nen voor een vordering die reeds verjaard was onder de oude wettelijke regeling, 
zoals blijkt uit de volgende voorbeeldcasus.

X is zijn carrière gestart in de bouwisolatie-industrie en heeft  van 1955 tot 1965 isolatie-
werkzaamheden verricht op zelfstandige basis bij een aannemer. Hij is gedurende deze 
periode in contact gekomen met asbeststoff en. Tussen 1998 en 1999 groeide de tumor 
mesothelioom. In 2000 werd bij X mesothelioom geconstateerd.

472. Aangezien de termijn voor het instellen van de vordering onder het oude 
recht 30 jaar bedraagt vanaf het laatste moment van blootstelling (1965) was de 
vorderingstermijn reeds verstreken in 1995, een ogenblik waarop de gedupeerde 
nog geen kennis had van het letsel, en het letsel hoogstwaarschijnlijk ook nog niet 
was ontstaan.715 Hier speelt het intrinsiek hardvochtige karakter van de lange ver-
jaringstermijn. Hier gaat het immers om een bijzondere situatie waar de schade 
pas recent is ontstaan en kenbaar geworden voor de benadeelde.716

473. De Belgische wetgever heeft , net zoals de Nederlandse wetgever, geen uit-
zondering voorzien voor dergelijke bijzondere situaties. Zoals gezegd, heeft  de 
Belgische wetgever bij de uitwerking van de nieuwe verjaringswet overigens hele-
maal geen rekening gehouden met de bijzondere positie van asbestslachtoff ers. 
Het Nederlandse wetsvoorstel ‘tot wijziging van de regeling van de bevrijdende 
verjaring in het Burgerlijk Wetboek voor gevallen van verborgen schade door letsel 

713 P. De Smedt, a.w. 1999, p. 196.
714 Het verweermiddel van de verjaring (het recht om zich op de verjaring te beroepen) raakt de 

openbare orde echter niet (art. 2220 BW).
715 Art. 2262bis § 1 BW.
716 De verjaringsregeling is doorgaans aan drie elementen gekoppeld. De drie argumenten die bij 

het instituut van de verjaring een rol spelen, zijn gerelateerd aan het element tijd en aan de 
mogelijkheden van bewijsgaring.
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of overlijden’717, werd door de Nederlandse Regering weliswaar ingediend naar 
aanleiding van de asbestproblematiek, maar ook de Nederlandse wetgever heeft  
via het overgangsrecht de nieuwe wet verjaring persoonsschade uitdrukkelijk niet 
van toepassing verklaard op schade veroorzaakt door gebeurtenissen uit het ver-
leden. Deze nieuwe verjaringswet, die in werking is getreden op 1 februari 2004718, 
regelt dus evenmin de verjaringsrechtelijke positie van asbestslachtoff ers.

474. Onder omstandigheden kan een beroep op de verjaring jegens asbestslacht-
off ers, zoals aangeduid in de inleiding, echter wel hoogst onbillijk voorkomen, bij-
voorbeeld in de gevallen van sluipende en verborgen schade, waar de schuldenaar 
niet de mogelijkheid heeft  gehad om zijn vordering in te stellen doordat zijn vorde-
ringsrecht reeds verjaard is nog vooraleer hij er kennis van heeft  kunnen nemen of 
zelfs nog vooraleer het is ontstaan. Hoewel het ‘per defi nitie’ zo is dat de absolute 
verjaringstermijn vorderingen doet verjaren die de benadeelde niet had kunnen 
instellen, is het de verdienste van de talrijke asbestschadevorderingen dat ze deze 
‘structuurfout’ in het aansprakelijkheidsrecht helder hebben blootgelegd. Immers: 
de toepassing van een rechtsregel mag nooit tot oplossingen leiden die maat-
schappelijk onaanvaardbaar zijn.719

475. De vraag rijst of er ook naar Belgisch recht (zoals dat ook het geval is naar 
Nederlands recht, waar de regel van de redelijkheid en billijkheid naar voren 
wordt geschoven) geen uitwegen zijn die toelaten om (toch) aan de hakbijl van de 
verjaring te ontkomen in gevallen van sluipende schade of verborgen schade.

Hierna wordt onderzocht of de schuldeiser de verjaringstermijn bijvoorbeeld 
niet zou kunnen verlengen door een beroep te doen op de stuiting of de schorsing 
van de verjaring of via de verplaatsing van het aanvangspunt van de verjarings-
termijn naar een latere datum. Die opties staan echter enkel open in de gevallen 
waarin de verjaringstermijn reeds is beginnen lopen en de vordering dus al 
bestond, en kan niet worden toegepast in die gevallen waar de schade (en dus de 
vordering) pas ontstaat na het verstrijken van de absolute verjaringstermijn, dus 
ze bieden zeker niet in alle gevallen soelaas.

A  Stuiting en schorsing van de verjaring

476. De stuiting van de verjaring houdt in dat een nieuwe verjaringstermijn 
begint te lopen van dezelfde duur als gevolg van de stuitingshandeling en dat het 
reeds verstreken deel van de verjaringstermijn tenietgaat. Voorbeelden van stui-
tingshandelingen zijn de erkenning van schuld door de aansprakelijke en de dag-
vaarding voor het gerecht.720 De erkenning van schuld door de aansprakelijke is 

717 Ks II, 1999/2000, 26824, nr. 1-2, p. 1.
718 Stb. 2003, p. 495.
719 W. Molengraaff , “Summum ius, summa injuria”, Th emis 1919, p. 491-528.
720 Art. 2244-2248 BW.
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een eenzijdige rechtshandeling, die zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend kan 
plaatsvinden721 en waardoor er een nieuwe verjaringstermijn intreedt de dag na 
de erkenning.722 Het lijkt echter weinig waarschijnlijk dat een schuldenaar zijn 
aansprakelijkheid zal erkennen vooraleer deze bij rechterlijke uitspraak is vastge-
steld, zodat deze oplossingen weinig relevant zullen zijn in een juridische context.

477. Bij een dagvaarding gaat het om iedere vordering in rechte die ertoe strekt 
het bedreigde recht te doen erkennen.723 In de hypothese dat schade, onder de 
vorm van een asbestgerelateerde ziekte, nog niet is ingetreden, lijkt een dagvaar-
ding hier op het eerste gezicht evenmin nuttig; het slachtoff er heeft  dan immers 
nog geen aanspraak op vergoeding ten laste van de aansprakelijke dader. Men kan 
nu eenmaal geen vordering stuiten vooraleer ze is ontstaan.

478. De schorsing van de verjaring houdt in dat er wat betreft  de berekening van 
de verjaringstermijn, geen rekening wordt gehouden met een bepaalde  periode 
gedurende welke de verjaringstermijn ophoudt te lopen. Zodra deze  periode 
beëindigd is, loopt de verjaringstermijn gewoon verder; de duur van de termijn 
wordt dan verlengd met de periode van schorsing. Schorsing van de verjaring 
doet zich voor telkens wanneer de schuldeiser als gevolg van een wettelijk beletsel 
in de onmogelijkheid verkeert om zijn vorderingsrecht uit te oefenen.724 Een 
wezenskenmerk van de schorsing is uiteraard dat het een vordering betreft  die 
bestaat. En zelfs in dat laatste geval maakt een louter feitelijk beletsel (zoals bij-
voorbeeld het feit dat de schuldenaar zich nog niet bewust is van het bestaan van 
zijn vorderingsrecht) geen oorzaak van schorsing uit.725 De schorsing of de stui-
ting van de verjaring zal dus zelden een nuttig hulpmiddel zijn om de verjarings-
termijn te verlengen in asbestschadegevallen.

479. De rechtbank te Brussel heeft  in zijn eerste asbestvonnis van 28 november 
2011 nochtans de schorsing van de verjaring als handvat (‘subsidiair motief ’) aan-
gereikt.

480. Volgens de rechtbank kan de lange verjaringstermijn onder uitzonderlijke 
omstandigheden worden ‘geschorst’ tot op het ogenblik waarop de schade aan het 
licht is gekomen voor de benadeelde:

721 Het volstaat dat de erkenning betrekking heeft  op het bestaan van schuld in hoofde van de 
erkenner, ook al blijft  de omvang van de verschuldigde vergoeding nog betwist. (Cass. 18 mei 
1961, Pas. 1961, I, 1003).

722 (Opeenvolgende) erkenningen van schuld door de aansprakelijke, doen (telkens) een nieuwe 
verjaringstermijn intreden, de dag na de erkenning.

723 A. Van Oevelen, a.w. 1987, p. 1807-1810.
724 Bv. ingeval de schuldeiser minderjarig of onbekwaam verklaard is (art. 2252 BW).
725 Cass. 2 januari 1969, Arr.Cass. 1969, 409. Zie ook bv. Cass. 3 december 1954, Bull.Cass. 1955, I, 

p.  312: de onwetendheid over het bestaan van een vorderingsrecht maakt geen grond van 
schorsing uit.
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“ln gegeven omstandigheden, en gelet op de zeer lange latentietijd van het optreden van 
asbestgerelateerde ziekten en mesothelioom in het bijzonder, dient geoordeeld te worden 
dat de verjaring van de vordering van de oorspronkelijke eiseres tot vergoeding van 
schade ten gevolge van blootstelling aan asbest, geschorst was zolang deze schade niet 
ontstaan was – en in de praktijk zolang deze schade zich niet veruitwendigd had. Uit het 
deskundig verslag van [de deskundige] blijkt dat [de benadeelde]in januari 1999 gezien 
werd door een huisdokter voor ‘begin van pleuritis’ en dat dit misschien een eerste teken 
van de ziekte was. Daaruit volgt dat de verjaring van haar vordering tot vergoeding van 
de door haar geleden asbestschade minstens tot januari 1999 geschorst was. Des te meer 
blijkt hierdoor dat haar vordering tijdig ingesteld werd en niet verjaard is.”

481. Deze redenering overtuigt (mij) niet: zolang er geen sprake is van schade, 
is de vordering tot vergoeding ervan niet ontstaan en kan ze a fortiori niet worden 
geschorst (noch gestuit).

B. Verplaatsing van het aanvangspunt van de verjaringstermijn

482. Men zou kunnen trachten om het aanvangspunt van de verjaringstermijn 
te verplaatsen naar een latere datum. Hoewel een dagvaarding in rechte van de 
verweerder weinig zin heeft  wanneer de schade nog niet zeker vaststaat, is aan 
dergelijke proceshandeling toch een praktisch nut verbonden. Wanneer het 
slachtoff er aan de rechter bijvoorbeeld een voorbehoud heeft  gevorderd voor toe-
komstige (nog niet zekere) schade, zal het aanvangspunt van de twintigjarige ver-
jaringstermijn verschoven kunnen worden naar het ogenblik waarop de rechter-
lijke beslissing waarin over het voorbehoud uitspraak wordt gedaan, in kracht 
van gewijsde is getreden.726

483. Uiteraard zal het aanvangspunt van de verjaringstermijn ook verschillen 
naargelang men te maken heeft  met een plotselinge schadeverwekkende gebeur-
tenis of met een voortdurend ‘sluipend’ schadeverwekkend proces (bv. een kort-
stondige tegenover een langdurige blootstelling aan asbeststoff en). In het eerste 
geval begint de verjaringstermijn onmiddellijk te lopen; in het tweede geval vangt 
de verjaringstermijn pas aan nadat het voortdurende feit heeft  opgehouden te 
bestaan of nadat het laatste van de reeks van feiten met dezelfde oorzaak zich 
heeft  voorgedaan.

484. Hoewel het gelijkschakelen van de afl oop van de schadeverwekkende 
gebeurtenis met het einde van de blootstelling aan asbest al enigszins tegemoet-
komt aan slachtoff ers van verborgen schade, zullen er in beginsel nog problemen 
rijzen in de gevallen waar men te maken heeft  met een ziekte die zich pas na dertig 
of veertig jaar na afl oop van de blootstelling manifesteert.

726 Art. 2262bis § 2 BW.



Deel 3. De omgang met asbestgerelateerde gezondheids schade in het positieve recht

266 Intersentia

485. Een interessante oplossing werd, zoals eerder vermeld, aangereikt door het 
Gerechtshof Arnhem. Het hof legde een zorgplicht op aan het asbestbedrijf om te 
waarschuwen voor de door het bedrijf gecreëerde gevaren.727 Bij niet-nakoming 
van deze verplichting (en uiteraard in de hypothese van een doorlopende bloot-
stelling) loopt ook de schadeverwekkende gebeurtenis door tot op het ogenblik 
dat aan deze zorgplicht is voldaan. Ook de Brusselse rechtbank had deze redene-
ring in zijn asbestvonnis van 28 november 2012 gevolgd als een van de grondsla-
gen voor zijn beslissing:

“De blootstelling van [de benadeelde] aan asbestvezels eindigde pas toen zij in 1991 de 
woning in Kapelle-op-den-Bos verliet, zodat pas op dat ogenblik de schadeverwekkende 
gebeurtenis voltooid werd en pas op dat ogenblik de twintigjarige absolute verjaringster-
mijn een aanvang kon nemen, en het geding in mei 2000 ruim binnen deze termijn werd 
ingeleid.”

486. Bij het bepalen van het aanvangspunt van de lange verjaringstermijn 
knoopte de rechter aan bij het laatste ogenblik van (potentiële?) blootstelling. 
Immers:

“Omdat het zeer moeilijk is om het ogenblik van drempeloverschrijding objectief vast te 
stellen in een individueel geval, ligt het voor de hand bij een langdurige of herhaaldelijke 
blootstelling aan te knopen bij het einde van de blootstelling. (…) [De benadeelde] kon 
zich op zijn vroegst bewust zijn van haar ziekte in januari 1999, maar zij verwierf daar-
over pas zekerheid eind december van dat jaar. De vordering in deze zaak werd ingeleid 
in mei 2000 door vrijwillige verschijning, en dat was in elk geval ruim binnen de vijf jaar 
vanaf de dag volgend op die dag waarop zij kennis heeft  gekregen van de schade, voorge-
schreven door artikel 2262bis par. 1 lid 2 B.W.”

487. Wat hier opvalt, is dat de rechter in onderhavige zaak van de feitelijke pre-
misse is uitgegaan dat de blootstelling aan asbest zich voordeed tot in 1991, zonder 
een onderscheid te maken, wat de statistische risicoberekening betreft , tussen een 
blootstelling vóór en na de jaren tachtig, periode waarin rigide en dwingende 
asbestregelgeving werd uitgevaardigd en derhalve de omvang van de blootstelling 
ongetwijfeld gans verschillend was.

488. In de redenering van de rechter is de blootstelling aan asbest van de gedu-
peerde (tegelijk met de fout van het asbestbedrijf) doorgelopen tot in 1991, ogenblik 
waarop de gedupeerde verhuisd is uit de nabijheid van de asbestfabriek. De rechter 
maakt daarbij, ondanks de kritiek daarop in de epidemiologische wetenschap, 
geen onderscheid tussen het verschil in de aard en de ernst van het risico tussen de 
massale blootstelling in de buurt van asbestverwerkende bedrijven vóór de invoe-
ring van stringente beschermingswetgeving eind van de jaren zeventig en erna.

727 Zie hierna hoofdstuk acht over de zorgplicht van asbestbedrijven.
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489. Eternit had op dit punt nochtans zelf wel het nodige verweer gevoerd:

“Volgens de tabel die [de verweerder] op basis van deze formule opstelde, zou de kans 
dat de ziekte van [de benadeelde] zou voortvloeien uit een besmetting728 in 1989 of later, 
gelijk zijn aan 0, en zou de kans dat de ziekte van [de benadeelde] zou voortvloeien uit 
een besmetting tussen 1989 en 1988, uiterst minimaal zijn. Volgens de tabel die [de ver-
weerder] zelf opstelde, zou het risico dat de ziekte van [de benadeelde] veroorzaakt werd 
door een blootstelling in 1957, 2977 bedragen hebben. [De verweerder] voegt daar niet 
aan toe waarmee dit cijfer dient vergeleken te worden). Volgens diezelfde tabel zou het 
risico dat de ziekte van [de benadeelde] veroorzaakt werd door een besmetting in 1970, 
1027 bedragen hebben, en zo verder, om te komen tot een risico gelijk aan 0 dat de ziekte 
van [de benadeelde] veroorzaakt werd door een blootstelling in 1 989 of later. In totaal 
schat [de verweerder] het risico dat de ziekte van [de benadeelde] veroorzaakt werd door 
een besmetting tussen 1957 en 1989, op 32.768. Volgens diezelfde tabel zou het risico dat 
deze ziekte veroorzaakt werd door een blootstelling tussen 1970 en 1989, 6859 bedragen 
hebben.”

490. Zoals gezegd, wou de rechtbank er niet aan:

“In voorliggende zaak stelt [de verweerder] tevergeefs dat de grootste en meest ingrij-
pende blootstelling aan asbest dient gesitueerd te worden vóór 1970, (…) De deskundige 
heeft  evenwel uitdrukkelijk geweigerd in te gaan op de kansberekeningen van [de ver-
weerder], omdat er zekerheid bestaat over het oorzakelijk verband van de blootstelling 
van [de benadeelde] aan asbestvezels, maar niet over het ogenblik waarop de fatale 
blootstelling gebeurde. (…) De deskundige erkent dat gelet op enerzijds de vermindering 
van het gebruik van amphibolen in de jaren 70 en anderzijds de gemiddelde latentietijd 
van mesothelioom (circa 30-40 jaar), de blootstellingsjaren die met de hoogste probabi-
liteiten geleid hebben tot [de benadeelde] ziekte zich voor 1970 situeren, maar voegt 
daar onmiddellijk aan toe dat het niet mogelijk is een precies antwoord te geven omdat 
het problematisch is epidemiologische statistische probabiliteiten op een individueel 
geval toe te passen. Normaal gelden deze risicoprobabiliteiten voor een populatie, en 
mag men geen extrapolaties maken door aan ieder jaar een risico toe te kennen. De 
blootstelling van [de benadeelde] aan asbestvezels eindigde pas toen zij in 1991 de 
woning in Kapelle-op-den-Bos verliet, zodat pas op dat ogenblik de schadeverwekkende 
gebeurtenis voltooid werd en pas op dat ogenblik de twintigjarige absolute verjaringster-
mijn een aanvang kon nemen.”

491. Een complexe wetenschappelijke kwestie is hier in ieder geval relatief een-
voudig aan de kant geschoven. Medisch-klinisch is het immers nog niet duidelijk 
welke risico’s een geringe blootstelling aan asbest in de leefomgeving oplevert 
voor de gezondheid van omwonenden, maar wat wel kan worden vastgesteld, is 
dat omwille van de lange latentietijd tussen de blootstelling aan asbest en meso-

728 De term ‘besmetting’ wordt vaak specifi ek gebruikt voor een microbiële (infectieuze) besmet-
ting. Om die reden wordt in dit boek consequent de term ‘blootstelling’ gebruikt voor de inha-
latie van asbestvezels.
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thelioom, de kans dat een geval van mesothelioom veroorzaakt is door asbest-
blootstelling in het recente verleden, zo goed als onbestaand is. Daarbij heeft  de 
rechtbank weliswaar benadrukt dat het hier niet gaat om een wetenschappelijke 
aanname maar om een juridische aanname op basis van de beperkte epidemiolo-
gische zekerheden.729 Vergelijk in deze zin Lord Prosser:

“I am not much impressed by one argument advanced for the defender to the eff ect that 
the pursuer’s argument is essentially ‘post hoc, ergo propter hoc’, and therefore unsound. 
Plainly, one will more readily conclude that B is caused by A, or probably caused by A, if 
one can identify, or at least envisage, some kind of mechanism whereby B might be caused 
by A. Equally, if one simply cannot identify or envisage such a mechanism, the mere fact 
that on one occasion B happened aft er A (and perhaps very quickly aft er A) would not, in 
the absence of other indications, lead one easily to conclude that B was caused by A. But 
no one, certainly in this case, suggests that such a single coincidence is to be interpreted 
as involving a causal relationship. And once one moves from single coincidence to a num-
ber of occasions when B follows (perhaps quickly) upon A, dismissiveness of ‘post hoc, 
ergo propter hoc’ reasoning seems to me to become less and less appropriate. Indeed, 
unless and until one can identify or envisage a connecting mechanism, countless conclu-
sions as to causal relationship are reached precisely upon a form of ‘post hoc, ergo propter 
hoc’ reasoning: if B is observed never to occur except shortly aft er A, the conclusion may 
be relatively easy – but if B is observed to occur frequently aft er A, then even if each some-
times occurs without the other, the frequency with which B occurs aft er A may nonethe-
less well justify a more or less fi rm conclusion that A, in certain circumstances, causes B. 
I do not regard such conclusions as based on false (or indeed simple) logic. Th e approach 
is in my opinion inherent not only in conclusions drawn from one’s general experience or 
‘anecdotal evidence’. It is inherent also in much experimental research, and also, as it 
seems to me, in epidemiology. And while it may always seem somewhat insuffi  cient, until 
one can fi nd an identifi able possible mechanism, as a basis for claiming that the causal 
link is proved or established, in either ordinary or scientifi c terms, that feeling of insuffi  -
ciency strikes me as much less appropriate if one stops short of such claims and contents 
oneself with saying that the causal relationship is marginally probable (or is proved or 
established only as required in civil litigation).”

492. De ‘vertaling’ van epidemiologische gegevens naar de juridische werkelijk-
heid is bepaald lastig. De redenering van de rechtbank doortrekkend, zou de lange 
verjaringstermijn voor burgers die thans nog steeds in de nabijheid van toenmalige 
asbestbedrijven of -storten wonen en waar er nog steeds een (zij het een minimale) 
concentratie aan asbestvezels in het leefmilieu aanwezig is, bijvoorbeeld steeds niet 
zijn beginnen te lopen, althans in die omstandigheden waar sprake is van een fout 
in het verleden van een (toenmalig) asbestbedrijf. Aan die benadering kleven ech-
ter het zwaarwegende bezwaar dat wanneer medisch niet vast te stellen is of in een 
bepaald geval er nog wel een medisch/statistisch verband bestaat tussen een bloot-
stelling aan asbest en het intreden van een asbestgerelateerde ziekte, het vaststellen 

729 Cf. Lord Prosser in Dingley v Th e Chief Constable, Strathclyde Police 1998 SC 548, p. 604-605.
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van aansprakelijkheid vanuit legal policy overwegingen onwenselijk is; immers, 
ook het aansprakelijkheidsrecht kent zijn grenzen.730

493. Ongetwijfeld heeft  bij deze uitspraak de omstandigheid gespeeld dat dit de 
eerste asbestschadeprocedure was van een leefmilieuslachtoff er/huisgenoot in 
België, waarin een zeer principiële vraag in het geding was: kunnen asbestslacht-
off ers die buiten hun beroepswerkzaamheden blootgesteld zijn geweest aan asbest 
in België, ook zoals in Frankrijk en Nederland het geval is, hun rechten op een 
integrale schadevergoeding op grond van het aansprakelijkheidsrecht nog uitoe-
fenen? Het belangrijkste aan deze uitspraak wat het aspect verjaring betreft , is 
mijns inziens de grote betekenis ervan voor slachtoff ers en hun nabestaanden. 
Erkenning is voor hen cruciaal en waar deze op vrijwillige basis uitblijft , moet 
minstens de mogelijkheid bestaan om die via de rechter af te dwingen (onafh an-
kelijk van het uiteindelijke resultaat). Deze verwachtingen werden in dit geval 
door de Brusselse rechtbank gehonoreerd.

C. Andere oplossingen

(a) Een ingrijpen door de wetgever

494. Een tussenkomst van de wetgever zou een uitkomst kunnen bieden (voor 
schadegevallen in de toekomst). Dit scenario lijkt echter weinig waarschijnlijk, 
aangezien de wetgever de problematiek van de sluipende en de verborgen 
schade reeds voor ogen heeft  gehad bij de redactie van de nieuwe verjaringsre-
geling in 1998 (zij het dat hij daar, net zoals de Nederlandse wetgever, geen 
regeling heeft  uitgewerkt voor vorderingen die reeds verstreken zijn met toe-
passing van het geldende verjaringsrecht). De twintigjarige absolute verjarings-
termijn kwam tot stand als een compromis tussen voorstanders van een lange 
termijn (dertigjarige termijn) en tegenstanders van een (te) lange termijn (die 
wezen op de mogelijke problemen met betrekking tot verzekerbaarheid en 
rechtszekerheid, en een termijn voorstelden van tien jaar).731 Omwille van de 
fundamenten van het verjaringsrecht (de sociale rust, de rechtszekerheid voor 
de verweerder en de teloorgang van het bewijsmateriaal) zijn grote ‘schokken’ 
in het verjaringswet die deze fundamenten dreigen aan te tasten, echter niet 
wenselijk.

730 Vgl. G.E. Van Maanen, “Proportionele schadevergoeding bij asbestclaims. De zaak Schaier/De 
Schelde” in A. Akkermans, M. Faure, T. Hartlief (red.), Proportionele aansprakelijkheid, Bju, 
Den Haag, 2000, p. 51 e.v.

731 Parl.St. Kamer 1997-98, nr. 1087/7, 17. De Regering had ook voorgesteld om een werkgroep op 
te richten, met als taak de moeilijkheden te onderzoeken inzake vergoeding, preventie, verja-
ring en verzekering van verborgen schade. Dit voorstel werd echter afgewezen (wetsontwerp 
tot wijziging van sommige bepalingen betreff ende de verjaring, Parl.St. Senaat 1997-98, 
nr. 883/1, 5; I. Boone, a.w. 1999, p. 121).
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(b) De beperkende respectievelijk de aanvullende werking van de goede 
trouw

495. Een tussenkomst van de rechterlijke macht tot doorbreking van de wette-
lijke verjaringstermijn lijkt in België op het eerste gezicht weinig waarschijnlijk.732 
In beginsel lijkt de enige mogelijkheid om de verjaringsregeling te doorbreken, de 
hypothese te zijn van het rechtsmisbruik, en dit als een bijzondere toepassing van 
de fi guur van de goede trouw (met name de beperkende werking van de goede 
trouw). Wanneer de aansprakelijke dader kennelijk zijn recht heeft  misbruikt om 
zich op de verjaring te beroepen, door bijvoorbeeld belangrijke gegevens achter te 
houden of door bedrieglijke kunstgrepen aan te wenden, zou hij zich achteraf niet 
kunnen beroepen op het instituut van de verjaring, tenminste wat betreft  de rela-
tieve (korte) verjaringstermijn.733

496. De rechtbank van Brussel heeft  in zijn arrest van 28 november 2011 echter 
ook (als ‘subsidiair motief ’) een andere toepassing van de goede-trouw-regel aan-
gereikt, met name de aanvullende werking van de goede trouw, die volgens de 
rechtbank zou leiden tot de ‘schorsing’ van de verjaring (zie eerder).734 Hoewel de 
schorsing van de verjaring hier mijns inziens geen uitweg kan bieden (zie eerder), 
vormt de redenering dat de eiser op grond van de ‘aanvullende werking’ van de 
goede trouw zich in bijzonder omstandigheden wel op de doorbreking van de 
verjaring mag beroepen, op zichzelf een interessante denklijn. Toegegeven, de 
regel is, zoals in Nederland, waar ook met de goede trouw (de Nederlandse vari-
ant van de ‘redelijkheid en billijkheid’) wordt gewerkt, nog steeds behoorlijk open 
geformuleerd. Maar de regel geeft  wel direct aan waar de vervolgdiscussie over 
zou moeten gaan: in welke uitzonderlijke gevallen mag een beroep op de doorbre-
king van de verjaringsregeling worden gedaan zolang de schade niet is ontstaan, 
dit wil zeggen naar haar aard verborgen is gebleven voor de getroff ene? De achter-
grond waartegen deze uitspraak moet worden beoordeeld, blijft  in ieder geval de 
wil om te voorkomen dat een vordering tot schadevergoeding verjaart op een 

732 Zij het niet onmogelijk, gezien de creativiteit die het Hof van Cassatie in 1994 reeds aan de dag 
legde in het zgn. ‘arrest Coessens’, waar het Hof oordeelde dat de burgerrechtelijke vordering 
uit het misdrijf van slagen en verwondingen ex art. 418 Sw. pas ontstaat op het ogenblik dat de 
schade voor het slachtoff er aan het licht komt Ook lijkt het niet onwaarschijnlijk dat het 
Grondwettelijk Hof oordeelt dat hier een ongerechtvaardigde behandeling voorligt, aangezien 
slachtoff ers van verborgen schade, in tegenstelling tot andere slachtoff ers, niet meer de moge-
lijkheid hebben de aansprakelijke dader in rechte aan te spreken.

733 De hypothese van bedrog was oorspronkelijk toegevoegd als uitzondering aan de tekst 
van  art.  2262bis §  1 BW (inzake de absolute verjaringstermijn), maar achteraf geschrapt 
omdat men deze bepaling “te vaag en te ruim geformuleerd” vond (I. Boone, a.w. 1998, p. 123-
124).

734 Zie E. de Kezel, “Eerste asbestvonnis: moeilijke verjaringshorde gepasseerd”, Juristenkrant 
2011, afl . 239, 3; E. de Kezel, Asbest, verjaring en zorgplicht in het aansprakelijkheidsrecht: het 
eerste Belgische asbestvonnis becommentarieerd” in K. Deketelaere (ed.) Jaarboek milieurecht 
2011, Leuven, die Keure, 2012, p. 131-149.
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moment dat de benadeelde zijn of haar vordering nog niet geldend heeft  kunnen 
maken, omdat zijn of haar schade naar de aard verborgen is gebleven en de vorde-
ring daardoor nooit is kunnen ontstaan.

(c) Het recht op toegang tot de rechter

497. Tot slot rijst de vraag of er geen schending voorligt van artikel 6 EVRM735 
wanneer een slachtoff er van sluipende of verborgen schade geen mogelijkheid 
heeft  gehad om zich tot de rechter wenden, omdat zijn vorderingsrecht reeds ver-
jaard is nog voordat hij er kennis van heeft  gekregen. Hoewel het recht op toegang 
tot de rechter geen absoluut recht is en dus onderworpen kan worden aan wette-
lijke beperkingen736 (zoals bijvoorbeeld het uitwerken van procedureregels)737, 
mag een beperking de uitoefening van dat recht niet onmogelijk maken.738 Ook 
de Nederlandse auteur Hartkamp meent dat een stelsel dat erop neerkomt dat een 
vordering kan verjaren voordat de schade aan het slachtoff er kenbaar is, principi-
eel verworpen moet worden.739

498. Doordat de vordering tot schadevergoeding van asbestslachtoff ers reeds 
verjaard kan zijn vooraleer hun schade is ingetreden of kenbaar is geworden, kan 
aangenomen worden dat zij in deze omstandigheden wel worden getroff en in de 
kern van hun recht op toegang tot de rechter.740 Conform deze visie zou de rech-
ter in de gevallen van verborgen schade de geldende verjaringsregeling dus buiten 
toepassing moeten laten, wegens strijdigheid van het nationale recht met een 
hogere rechtsnorm741 met directe werking.742 Ook uit artikel 13 van de Grondwet 

735 Art. 6 EVRM garandeert het recht op een behoorlijke rechtsbedeling in burgerlijke zaken en 
strafzaken, waaronder in de eerste plaats kan worden begrepen, het recht om zijn zaak voor te 
leggen aan een rechterlijke instantie (“Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en ver-
plichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde strafvervoling, 
heeft  eenieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak (…)”.

736 Voor zover deze een legitiem doel dienen en niet in strijd zijn met het gelijkheids- en evenre-
digheidsbeginsel.

737 Cf. EHRM, Ashingdane t. Verenigd Koninkrijk, 28 mei 1985, Publ. Hof, Serie A, Vol. 93.
738 J. Van de Lanotte en G. Goedertier, Overzicht van het publiek recht, Brugge, die Keure, 1997, 

p. 284.
739 Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands burgerlijk recht, 4, Deel 1, De 

verbintenis in het algemeen (verkort geciteerd: Asser/Hartkamp 4-I), 1997, nr. 674a.
740 In de visie van de Nederlandse Hoge Raad is dit evenwel niet noodzakelijk het geval. De gel-

dende verjaringsregeling gaat volgens de Hoge Raad de toegestane ‘margin of appreciation’ niet 
te buiten. Wel is de erkenning van de mogelijkheid om de absolute verjaringstermijn buiten 
beschouwing te laten in lijn met art. 6 EVRM (HR 28 april 2000, RvdW 2000, p. 118).

741 De rechter dient immers voorrang te verlenen aan het internationale recht, zelfs al is de natio-
nale wet van latere datum. De voorrang van internationale normen werd in België defi nitief 
vastgelegd door het Hof van Cassatie in het arrest-Le Ski van 27 mei 1971 (Arr. Cass. 1979, 
p. 967).

742 De directe werking van art. 6 EVRM wordt vandaag algemeen aanvaard (zie zie hierover G.E. 
van Maanen, “De impact van het EVRM op het privaatrecht. Een grote ver-van-mijn-bed-
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kan impliciet een recht op toegang tot de rechter worden afgeleid.743 De Brusselse 
rechtbank heeft  in zijn asbestvonnis van 28 november 2011744 overigens ook op 
grond van een dergelijke redenering de absolute verjaringstermijn doorbroken.745

499. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens is in een arrest van 9 juli 
2009 tot de conclusie gekomen dat het strikt vasthouden aan de absolute verja-
ringstermijn onder omstandigheden tot een inbreuk kan leiden op het recht op 
toegang tot de rechter. De zaak die aanleiding gaf tot het arrest, situeerde zich niet 
in de context van een aansprakelijkheidsgeschil, maar had betrekking op de vor-
dering van een verzekerde tegen de verzekeraar. Aan het arrest lagen navolgende 
feiten ten grondslag.746 Twee eiseressen konden hun vordering tegen een bank-
verzekeraar tot uitkering van sommen op grond van een levensverzekeringsover-
eenkomst gesloten door hun overleden vader, zelf maar instellen nadat ze meer-
derjarig waren geworden. Op dat ogenblik was de verjaringstermijn voor de 
vordering al verstreken. Artikel 34 § 1 van de Belgische Wet op de Landverzeke-
ringsovereenkomsten bepaalt dat de verjaringstermijn voor elke rechtsvordering 
voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst drie jaar bedraagt, termijn die 
niet kan worden gestuit of geschorst, ook niet voor de periode van minderjarig-
heid. De eiseressen hielden voor dat hun recht op toegang tot de rechter werd 
geschonden, aangezien hun vordering verjaard was verklaard zonder dat zij die 
vordering geldend hadden kunnen maken, doordat zij pas handelings- (en vorde-
rings-)bekwaam waren geworden nadat de verjaringstermijn al was verstreken.

Het Hof oordeelde in zijn arrest Stagno van 9 juli 2009747, met verzoeksters, 
dat het recht op toegang tot de rechter (art. 6 EVRM; in België ook vastgelegd in 
art. 13 Gw.) geschonden wordt in die gevallen waar de schuldenaar zich op het 
verstrijken van de verjaringstermijn mag beroepen terwijl de schuldeisers zelf 
omwille van de bijzondere omstandigheden van het geval hun vordering pas kun-
nen instellen na het verstrijken van de verjaringstermijn. Opmerkelijk is dat waar 
het Hof in het verleden nog uitdrukkelijk het rechtszekerheidsbeginsel en het ver-

show?” in G.E. van Maanen & S.D. Lindenbergh, EVRM en Privaatrecht: is alles van waarde 
weerloos? (preadviezen VBR 2011), Deventer, Kluwer, 2011).

743 Dit artikel luidt als volgt: “Niemand kan tegen zijn wil worden afgetrokken van de rechter die de 
wet hem toekent.”

744 Rb. Brussel 28 november 2011, AR nr. 00/5546/A.
745 Rb. Brussel 28 november 2011, AR nr. 00/5546/A.
746 EHRM 9  juli 2009 (Stagno/België), www.echr.coe.int: zie hierover G.E. van Maanen, “De 

impact van het EVRM op het privaatrecht. Een grote ver-van-mijn-bedshow?” in G.E. van 
Maanen en S.D. Lindenbergh, EVRM en Privaatrecht: is alles van waarde weerloos? (preadvie-
zen VBR 2011), Deventer, Kluwer, 2011, E. de Kezel, “EHRM velt principearrest over verja-
ringstermijn”, Juristenkrant 2009, afl . 199, p. 3.

747 EHRM 9  juli 2009 (Stagno/België), www.echr.coe.int: zie hierover G.E. van Maanen, “De 
impact van het EVRM op het privaatrecht. Een grote ver-van-mijn-bedshow?” in G.E. van 
Maanen en S.D. Lindenbergh, EVRM en Privaatrecht: is alles van waarde weerloos? (preadvie-
zen VBR 2011), Deventer, Kluwer, 2011, E. de Kezel, “EHRM velt principearrest over verja-
ringstermijn”, Juristenkrant 2009, afl . 199, p. 3.
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trouwensbeginsel boven dat van de individuele gerechtigheid had geplaatst748, het 
Hof zich in dit arrest uitdrukkelijk gekeerd heeft  tegen het “rigide vasthouden aan 
de verjaringstermijn, zonder rekening te houden met de specifi eke omstandigheden 
van het geval waardoor de eiseressen nooit de mogelijkheid hebben gekregen om het 
hen toekomend vorderingsrecht uit te oefenen”.

500. Hoewel de kritiek verwoord door rechter Sajó in zijn dissenting opinion, 
dat deze rechtspraak afb reuk doet aan een van de voornaamste grondslagen van 
de verjaringsregeling in het rechtssysteem, met name dat van de rechtszekerheid 
voor de gedaagde, de problematiek van het teloorgaan van de bewijsmiddelen, en 
de sociale rust, vanuit juridisch-technisch oogpunt hout snijdt, overtuigt die kri-
tiek (ook mij) niet omdat hij niet tot maatschappelijk aanvaardbare oplossingen 
kan leiden in alle gevallen. In sommige gevallen gaat het er immers om dat het 
recht op een reële toegang tot de rechter als hoger rechtsgoed gehandhaafd moet 
worden. Argumenten van rechtszekerheid en bescherming van het vertrouwens-
beginsel kunnen daar, hoe belangrijk ook, naar de kern niet aan afdoen. Ook kan 
vanuit het perspectief van de grondrechten gesteld worden dat hier een onge-
rechtvaardigd onderscheid voorligt tussen slachtoff ers van ‘verborgen schade’, die 
niet de mogelijkheid hebben om een vordering in rechte in te stellen, en andere 
slachtoff ers van onrechtmatig toegebrachte schade. De vraag is nog niet voorge-
legd aan het Grondwettelijk Hof, maar mijns inziens is het zeer goed mogelijk dat 
het Grondwettelijk Hof oordeelt dat het belang van de schuldeiser en zijn aan-
sprakelijkheidsverzekeraar bij rechtszekerheid en de aanwezigheid van relevant 
bewijsmateriaal naast de maatschappelijke rust onder omstandigheden geen vol-
doende doorslaggevende reden zijn om afb reuk te doen aan het belang van de 
slachtoff ers van bijvoorbeeld verborgen schade.

501. Ook het Belgische Hof van Cassatie heeft  zich in deze materie overigens al 
in dezelfde zin opgesteld. In zijn arrest van 13 januari 1994 bevestigde het Hof 
van Cassatie immers dat de billijkheid vereist dat de lange verjaringstermijn 
onder het oude recht slechts aanvangt op het ogenblik waarop de schade zich 
manifesteert voor het slachtoff er; het slachtoff er moet redelijkerwijs kennis heb-
ben gekregen van zijn vorderingsrecht, vooraleer de verjaring kan beginnen 
lopen.749 Deze uitspraak, die overigens fel werd bekritiseerd in de literatuur, situ-
eerde zich vóór de hervorming van het verjaringsrecht in België. Omdat de wet-
gever duidelijk heeft  aangegeven welke de vertrekpunten zijn van de buitencon-
tractuele vordering, lijkt het mij onwaarschijnlijk dat de Belgische cassatierechter 
dit aanvangspunt zelf nog zal verplaatsen, tegen de letter van de wet in.

748 Zie de verwijzingen in EHRM 9 juli 2009 (Stagno/België), www.echr.coe.int.
749 Cass. 13 januari 1994, 13 januari 1994, Arr.Cass. 1994, p. 27.
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502. Teneinde de rechtszekerheid te verhogen, zou een optreden van de Belgi-
sche wetgever voor de gevallen van sluipende en verborgen schade mijns inziens 
dus toch wenselijk kunnen zijn. Het ligt voor de hand dat men de wetgeving niet 
kan toespitsen op een individueel geval of op een individuele categorie van bena-
deelden. De wijziging zou erin kunnen bestaan om voor alle gevallen van letsel-
schade slechts te werken met de korte verjaringstermijn, die een ingang vindt op 
het ogenblik dat het letsel kenbaar wordt voor het slachtoff er. Daarbij kan dan nog 
een keuze worden gemaakt tussen een meer of minder ingrijpende wijziging, 
afh ankelijk of men deze regeling enkel laat gelden vanaf de inwerkingtreding van 
de nieuwe wet of ook voor schadegevallen uit het verleden. Deze benadering zou 
ons rechtsstelsel meer in overeenstemming brengen met de omringende landen; 
in Nederland is op dit ogenblik een dergelijke wettelijke wijziging aangenomen 
(evenwel slechts voor schadegevallen vanaf 1 februari 2004). Frankrijk kent met 
betrekking tot de buitencontractuele vordering tot vergoeding van schade slechts 
één tienjarige verjaringstermijn, die een aanvang neemt vanaf het ogenblik van de 
manifestatie van het letsel (la manifestation du dommage), zie hierna onder para-
graaf 7.4.3.750 Over de wenselijkheid van een dergelijke wetswijziging oordeelt 
fi naal uiteraard alleen de wetgever.

D. De verjaringsregeling in de contractuele sfeer

503. Wanneer het slachtoff er van asbestschade in een contractuele relatie staat 
ten aanzien van de schadeverwekker (en de schade niet vreemd is aan de uitvoe-
ring van het contract)751, zal het slachtoff er in beginsel verplicht zijn om een con-
tractuele vordering tegen de schadeveroorzaker in te stellen (samenloopverbod).752

504. Voor de inwerkingtreding van de nieuwe verjaringswet gold een algemene 
verjaringstermijn van dertig jaar (zie eerder). De nieuwe wet heeft  die termijn 
voor persoonlijke vorderingen (waaronder contractuele vorderingen) ingekort tot 
tien jaar. Een contractuele vordering tot vergoeding van schade verjaart nu dus 
door verloop van tien jaar.753

505. Net zomin als de oude wet, bepaalde de nieuwe Belgische verjaringswet het 
vertrekpunt van de verjaringstermijn bij persoonlijke vorderingen. Onder de 

750 Zie ook J. Fagnart, “Le point de départ de la prescription de l’action civile née du délit de coups 
et blessures involontaires”, RCJB 1995, p. 429.

751 Bv. kan gedacht worden aan het geval waarbij de huurder van een huis enorme kosten heeft  
gemaakt voor de verwijdering van asbestcementleien platen van zijn beschadigde dak, waar-
voor hij de verhuurder wil aanspreken.

752 Het slachtoff er kan enkel een extra-contractuele vordering instellen wanneer de fout en de 
schade vreemd zijn aan het contract, of wanneer de fout ook een strafrechtelijk gesanctioneerd 
misdrijf uitmaakt. (Cass. 7  december 1973, Arr.Cass. 1974, p.  395; concl. P. Mahaux; Cass. 
8 april 1983, Arr.Cass. 1982-83, p. 934; Cass. 26 oktober 1990, Arr.Cass. 1990-91, p. 224).

753 Voor zover de wet in geen andere specifi eke regeling heeft  voorzien.
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oude wet werd aangenomen dat het vertrekpunt van de verjaring de dag is die 
volgt op de dag waarop de vordering opeisbaar wordt. Ook onder de nieuwe wet 
wordt dat vertrekpunt voor de verjaring van contractuele vorderingen gehan-
teerd.

506. De dag waarop de vordering opeisbaar is geworden754, is de dag waarop de 
elementen fout, schade en causaal verband verenigd zijn. Dit houdt in dat er niet 
alleen sprake moet zijn van een (contractuele) fout, maar ook dat de schade reeds 
ontstaan moet zijn. Het volstaat echter dat de schade bestaat, zodat de verjaring 
kan lopen: het veruitwendigen van de schade (in die zin dat zij reeds vastgesteld 
zou kunnen worden) of de kennisname ervan door de benadeelde wordt niet ver-
eist.755

507. Er gelden ook heel wat kortere contractuele verjaringstermijnen. Zo bepaalt 
artikel 15 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten dat de rechtsvorderingen die 
uit een arbeidsovereenkomst ontstaan, verjaren vijf jaar na het feit waaruit de 
vordering is ontstaan, en uiterlijk één jaar na het eindigen van de overeenkomst.

508. Veel arbeidsrechtelijke voorschrift en zijn overigens ook strafrechtelijk 
gesanctioneerd. Bij schade uit beroepsziekten is de hypothese van een strafrech-
telijk misdrijf bijvoorbeeld relevant: het onvrijwillig toebrengen van slagen 
en verwondingen geldt immers als een strafrechtelijk misdrijf (art. 418 Sw.). In 
geval van een strafrechtelijk misdrijf kan de vordering echter niet verjaren voor 
de strafvordering.

Artikel  26 van de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering 
bepaalt:

“De burgerlijke rechtsvordering volgens uit een misdrijf verjaart volgens de regels van 
het Burgerlijk Wetboek of van de bijzondere wetten die van toepassing zijn op de rechts-
vordering tot vergoeding van schade. Zij kan echter niet verjaren vóór de strafvorde-
ring.”

509. Deze regel heeft  dus tot gevolg dat een op een misdrijf gesteunde burger-
rechtelijke vordering hoe dan ook niet kan verjaren zolang er nog een strafvorde-
ring kan worden ingesteld. Deze bepaling kan zowel voor de strafrechter als voor 
de burgerlijke rechter worden ingeroepen. Een beroep op deze bepaling voor de 
burgerlijke rechter veronderstelt niet dat de strafvordering werkelijk werd inge-
steld. De burgerlijke rechter kan dus vaststellen dat de constitutieve voorwaarden 

754 Art. 2262bis BW.
755 T. Vansweevelt, “De verjaring van de buitencontractuele vordering (2262bis B.W.)” in H. Vuye 

en Y. Lemense (eds.) Springlevend aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 
p. 303-316, vgl. C. Lebon, Artikelsgewijze commentaar bijzondere overeenkomsten, Tw. verja-
ring (losbl.), 23, nr. 29, die de veruitwendiging van de schade vooropstelt.
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van een nog niet verjaard misdrijf voorhanden zijn en kan hieruit afl eiden dat ook 
de op die feiten gesteunde burgerlijke vordering nog niet verjaard kan zijn.756

7.4.3. HET INSTITUUT VAN DE VERJARING NAAR FRANS 
RECHT

510. De verjaring van de vordering tot schadevergoeding, zowel contractueel 
als buitencontractueel, bedroeg oorspronkelijk, net zoals het geval was naar Bel-
gisch recht, dertig jaar (art. 2262 C.C.).

“Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que 
celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en apporter un titre, ou qu’on puisse lui 
opposer l’exception déduite de la mauvaise foi”.

511. Sinds de Wet van 5 juli 1985 voorziet artikel 2270-1 C.C. in een bijzondere 
verjaringsregeling voor vorderingen op grond van buitencontractuele aansprake-
lijkheid:

“Les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans a 
compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation”.

512. Naar Frans recht begint de buitencontractuele verjaringstermijn sindsdien 
pas te lopen op het ogenblik dat de schade zich (objectief) manifesteert. Vóór de 
Wet van 5 juli 1985 nam de rechtspraak als vertrekpunt van de verjaringstermijn 
het ogenblik aan waarop de benadeelde subjectief kennis had gekregen van zijn 
schade.757 De Wet van 5 juli 1985 heeft  als vertrekpunt van de verjaringstermijn 
het ogenblik voorzien waarop de schade (of de verzwaring ervan) zich manifes-
teert758 (ongeacht waarop de benadeelde daar subjectief kennis van kreeg). Bij 
verzwaring van de schade vangt derhalve een nieuwe verjaringstermijn aan voor 
deze bijkomende schade. De pijn en de angst die het gevolg zijn het besef dat de 
ziekte is veroorzaakt door het werken met asbest zou als een verzwaring van de 
schade dus mogelijk grond vormen voor een vordering waarop een nieuwe verja-
ringstermijn van toepassing is. De rechtspraak schijnt het ogenblik van manifes-
tatie immers toch te lezen als ‘manifestatie van de schade voor de benadeelde’, 
waardoor in wezen ook wordt aangeknoopt bij de subjectieve kennisname.759

756 T. Vansweevelt, a.w. 2011, p. 303-316.
757 Zie in deze zin bv. Civ. 11 december 1918, S. 1921, 1, p. 161.
758 Zie hierover M. Bruschi, La prescription en droit de la responsabilité civile, Parijs, Economica, 

1997, p. 207-225.
759 Zie bv. Civ. 28 mei 1990, Gaz.Pal. 1990, 156: een arts voerde een operatie foutief uit, waardoor 

een tweede operatie noodzakelijk werd. Pas op het ogenblik dat duidelijk werd voor de bena-
deelde dat een tweede operatie noodzakelijk was, nam de verjaringstermijn een aanvang.
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513. Bovendien is het zo dat in een geval waarin de benadeelde buiten zijn eigen 
toedoen in de onmogelijkheid verkeerde om een vordering in te stellen, de vorde-
ring tot op dat ogenblik ‘geschorst’ wordt (cf. de oplossing die ook de Belgische 
rechter in het eerste Belgische asbestvonnis760 koos). Dit kan bijvoorbeeld het 
geval zijn wanneer de benadeelde geen kennis kon krijgen van de identiteit van de 
aansprakelijke of van diens verzekeraar.761

514. Ook in Frankrijk is de verjaringsregeling recent gewijzigd. De wetgever 
heeft  via de Wet van 19 juni 2008 onder meer de termijnen van de bevrijdende 
verjaring gehergroepeerd in Titel 20 van het Burgerlijk Wetboek (onder de nieuwe 
art. 2219-2254 BW). De termijnen voor de bevrijdende verjaring werden onderge-
bracht in Titel 21 van het Burgerlijk Wetboek.762

515. Wat de bevrijdende verjaringstermijn betreft , heeft  de wetgever nu één 
algemene verjaringstermijn van vijf jaar opgelegd, daar waar voordien wat betreft  
contractuele vorderingen een termijn van dertig jaar gold en voor buitencontrac-
tuele vorderingen de vijfj arige termijn. Wat betreft  de vordering tot vergoeding 
van gezondheidsschade, is de termijn van tien jaar vanaf het ogenblik van de 
manifestatie van de schade of van de verzwaring ervan echter behouden gebleven.

516. Besloten kan dus worden dat het Franse recht op het vlak van de verja-
ringsregeling niet de structurele hindernissen vertoonde waarop asbestbenadeel-
den vaak stoten onder Nederlands recht (en zouden stoten onder Belgisch recht). 
Om die reden heeft  het Franse recht op dit vlak dan ook geen dynamische ont-
wikkeling gekend, zoals bijvoorbeeld het Nederlandse recht.

7.5. CONCLUSIE

517. Eén van de kenmerken van asbestgerelateerde ziekten is dat er een zeer 
lange latentieperiode kan verlopen tussen de periode van blootstelling aan asbest 
en het eigenlijk intreden van de ziekte: het gaat om zogenaamde ‘langetermijn-
aansprakelijkheden’ of ‘risico’s met een lange staart’. In geval van asbestose kan 
de latentietijd tien tot twintig jaar bedragen, in geval van longkanker twintig tot 
dertig jaar en in geval van mesothelioom twintig tot veertig jaar. Het tijdig instel-
len van een vordering tot vergoeding van schade op grond van het buitencontrac-
tueel aansprakelijkheidsrecht zal in het geval van schade ten gevolge van asbest-

760 Wet nr.  2008-561 van 17  juni 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, JO 
18 juni 2008.

761 Zie bv. Civ. 7 oktober 1992, Droit et Patrimoine 1993, nr. 33.
762 Wet nr.  2008-561 van 17  juni 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, JO 

18 juni 2008.
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ziekten niet evident zijn. Naar huidig Belgisch en Nederlands verjaringsrecht 
moet de benadeelde zijn (buitencontractuele) vordering tot schadevergoeding 
instellen binnen de vijf jaar, te rekenen vanaf de dag waarop hij kennis heeft  
gekregen van zijn schade en van de identiteit van de aansprakelijke dader. Men 
neemt aan dat de kennisvereiste naar subjectief moet worden ingevuld.

518. Naast deze korte, ‘relatieve’ verjaringstermijn, speelt er ook een langere, 
‘absolute’ verjaringstermijn van twintig jaar. De benadeelde moet zijn vordering 
alleszins binnen de twintig jaar instellen, te rekenen vanaf de schadeverwekkende 
gebeurtenis, met dien verstande dat de vordering, in geval van een strafrechtelijk 
misdrijf, niet kan verjaren voor de strafvordering. Relevant is dat in Nederland 
diverse strafrechtelijke verjaringstermijnen gelden en dat de verjaring van de bur-
gerlijke vordering in een nieuw wetsvoorstel nu hierbij wordt aangehaakt. Krach-
tens het nieuwe wetsvoorstel treedt de verjaring niet in zolang het recht tot straf-
vordering niet door verjaring vervallen is.763 Voor de bepaling van het 
aanvangspunt van de absolute verjaringstermijn moet aangeknoopt worden bij 
het laatste ogenblik van blootstelling wanneer het ogenblik in de tijd waarop de 
schadeverwekkende gebeurtenis zich heeft  voorgedaan, niet precies gesitueerd 
kan worden. Enkel de schadeverwekkende gebeurtenis is relevant voor de aan-
vang van de absolute verjaringstermijn. Het ogenblik waarop de fout werd begaan, 
speelt geen rol. Ook het ogenblik waarop de schade zelf is ontstaan, speelt hierbij 
geen rol. Een vordering tot vergoeding van schade kan derhalve al verjaard zijn 
nog vooraleer ze ingesteld kan worden en zelfs vooraleer ze is ontstaan.

519. De talrijke asbestaansprakelijkheidsprocedures hebben het verjaringsrecht 
in Nederland ernstig onder druk gezet. Dit gaf uiteindelijk aanleiding tot het 
openbreken van de absolute verjaringstermijn op grond van de redelijkheid en de 
billijkheid. De Nederlandse Hoge Raad heeft  geoordeeld dat het vasthouden aan 
het verstrijken van de verjaringstermijn onder buitengewone omstandigheden in 
strijd kan zijn met de redelijkheid en billijkheid. De lange verjaringstermijn kan 
uitzonderlijk buiten beschouwing worden gelaten wanneer de schuldeiser zijn 
recht niet geldend heeft  kunnen maken, doordat de schade pas is ontstaan of ken-
baar geworden voor de benadeelde na het verstrijken van de verjaringstermijn. 
Maar de vraag of dat zo is, moet met inachtneming van alle omstandigheden van 
het concrete geval worden beoordeeld aan de hand van zeven gezichtspunten. 
Deze (niet-limitatieve) gezichtspunten bieden tot op heden weinig voorspelbaar-
heid en dus rechtszekerheid over de vraag in welke gevallen de verjaringsregeling 
al dan niet buiten beschouwing mag worden gelaten. De Commissie-Hijma heeft  
wat betreft  de vorderingstermijn voor de benadeelde na kennisname van de 
schade (gezichtspunt ‘g’) geadviseerd om te werken met een vaste termijn van 

763 Kamerstukken II 2010/11 32 853, nr. 3, p. 2. Zie hierover T. Hartlief, “Verstraffi  ng van het pri-
vaatrecht”, NJB 2012, p. 287.
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twee jaar vanaf het ogenblik van de manifestatie van de schade. Mijns inziens zou 
vanuit het oogpunt van gelijkheid en doelmatigheid beter aangesloten worden bij 
de relatieve vijfj arige termijn die nu ook van toepassing is op persoonsschadege-
vallen die zich voordoen na 2004. Op aansturen van het rapport-de Ruiter heeft  
de Nederlandse wetgever immers ook een wijziging aangebracht in het regime 
van verjaring van vorderingen tot vergoeding van persoonsschade. Sinds 1 febru-
ari 2004 geldt voor deze vorderingen in Nederland enkel nog de relatieve verja-
ringstermijn; de absolute verjaringstermijn werd in geval van een vordering tot 
vergoeding van persoonsschade geschrapt.764 Voor in het verleden veroorzaakte 
schade biedt deze nieuwe wettelijke regeling evenwel geen oplossing. De overgrote 
meerderheid van de asbestslachtoff ers valt dus nog onder het regime van de oude 
wet. Voor hen blijft  de rechtspraak van de Hoge Raad dus relevant.

520. De Belgische rechter beschikt niet over de mogelijkheid om op grond van 
de redelijkheid en billijkheid de wettelijke verjaringsregeling buiten beschouwing 
te laten. Nochtans heeft  de rechtbank van Brussel in zijn uitspraak van 28 novem-
ber 2011 (overigens het eerste civielrechtelijke asbestaansprakelijkheidsvonnis in 
België) laten zien dat een vergelijkbare redenering, op grond van de aanvullende 
werking van de goede trouw, ook naar Belgisch recht niet onmogelijk is.765 Daar-
bij blijft  de vraag voorop staan in welke uitzonderlijke gevallen de verjaringsrege-
ling buiten toepassing zou moeten kunnen worden verklaard. In Nederland geeft  
de gezichtspuntenbenadering van de Hoge Raad op dit punt nog maar weinig 
houvast en voorspelbaarheid. Bij de recente hervorming van de verjaringswetge-
ving in België werd uitdrukkelijk ook de hypothese voorzien van langetermijn-
aansprakelijkheden, zodat een wijziging van de verjaringsregeling voor gevallen 
van persoonsschade, zoals in Nederland doorgevoerd in 2004, in België niet op 
korte termijn voor de hand ligt. Evenwel werd bij de formulering van de nieuwe 
verjaringsregeling de praktijk die zich rondom artikel 6 EVRM ontwikkeld heeft , 
niet betrokken. De overwegingen t.a.v. het ‘access to court’ die men in de recht-
spraak over artikel 6 EVRM in de arresten van het Europese Hof kan aantreff en, 
doen vermoeden dat het strikt vasthouden aan het eindpunt van de absolute ver-
jaringstermijn naar Belgisch recht een schending kan opleveren van artikel  6 
EVRM jo. artikel 13 Grondwet (recht op toegang tot de rechter) in die gevallen 
waar een benadeelde niet de mogelijkheid heeft  gehad om zich tot de rechter te 
wenden doordat zijn vorderingsrecht nooit verwerkelijkt is kunnen worden (het 
reeds verjaard was voordat hij kennis had van de schade). De rechter (respectieve-
lijk het Grondwettelijk Hof) zou dan met afweging van alle relevante concrete 
omstandigheden van het geval kunnen beslissen om de verjaringsregeling buiten 
beschouwing te laten wegens strijdigheid met een hogere rechtsnorm.

764 Art. 3:310 lid 5 BW.
765 Rb. Brussel 28 november 2011, AR nr. 00/5546/A.
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521. Naar Frans recht begint de buitencontractuele verjaringstermijn van tien 
jaar pas te lopen op het ogenblik dat de schade of de verzwaring ervan zich (objec-
tief) manifesteert, zodat asbestbenadeelden in Frankrijk, in tegenstelling tot 
benadeelden in Nederland en België, niet tegen een structurele hindernis in de 
verjaringsregeling zijn aangelopen.
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HOOFDSTUK 8
ONTWIKKELINGEN OP HET VLAK 
VAN HET BUITENCONTRACTUELE 

AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

8.1. INLEIDING

522. In het vorige hoofdstuk is onderzocht of en hoe een beroep op de doorbre-
king van de verjaringsregeling mogelijk is wanneer de benadeelde na verloop van 
geruime tijd een schadeclaim geldend wil maken. Een proceskans (de mogelijk-
heid om een procedure in rechte te voeren) geeft  echter nog geen duidelijkheid 
over de aansprakelijkheidskans (de mogelijkheid om een gedaagde aansprakelijk 
te stellen).

523. In dit hoofdstuk zal de rol van het aansprakelijkheidsrecht besproken wor-
den als instrument tot vergoeding van asbestgerelateerde gezondheidsschade, 
met een klemtoon op het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht. Zoals eerder aan-
geduid, maakt asbest in Nederland een belangrijk maatschappelijk en rechtspoli-
tiek thema, enerzijds omdat Nederland wereldwijd een van de belangrijkste lan-
den is geweest wat betreft  de asbestconsumptie en thans ook een van de landen 
die het hoogste aantal asbestgedupeerden telt. Daarnaast is in Nederland, anders 
dan bijvoorbeeld in België of Frankrijk het geval was, de klemtoon gelegd op het 
aansprakelijkheidsrecht als schadevergoedingssysteem omdat publieke professio-
nele schadeverzekeringen er ontbreken. Onderzocht zal worden welke structurele 
problemen de asbestproblematiek aan het licht heeft  gebracht in het aansprake-
lijkheidsrecht als vergoedingssysteem en welke oplossingen daarvoor in de Neder-
landse jurisprudentie zijn geformuleerd. Waar relevant, wordt ook het Belgische, 
Franse en occasioneel het Engelse recht betrokken, dat laatste omdat de recht-
spraak over causaliteit in asbestschadezaken in belangrijke mate de Nederlandse 
rechtspraak heeft  geïnspireerd.

524. Waartoe dient het private aansprakelijkheidsrecht? In grote lijnen ziet het 
aansprakelijkheidsrecht op de gedragsplichten (en derhalve op de aanspraken) die 
burgers, ondernemingen en overheden jegens elkaar aan de dag moet leggen/jegens 
elkaar kunnen laten gelden en die ertoe strekken om een ander niet te schaden of 
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om juridische belangen niet te miskennen.766 Het aansprakelijkheidsrecht ziet dus 
vooral op rechten en plichten en hoe de juridische belangen waarop deze rechten en 
plichten betrekking hebben, kunnen worden gehandhaafd na een schending ervan. 
Het aansprakelijkheidsrecht bepaalt daarbij in essentie wanneer men wettelijk 
gehouden is om schade door een ander geleden te herstellen, welke schade daarbij 
voor vergoeding in aanmerking komt en hoe dit herstel plaatsvindt. Volgens Van 
Dam gaat het “In het aansprakelijkheidsrecht (…) om het afwegen van de vrijheid 
van handelen tegen de bescherming van rechten en belangen. Het beginsel hierbij is 
dat ieder jegens anderen verantwoordelijk is voor zijn eigen gedragingen en voor 
gedragingen van personen en zaken tot wie hij in een speciale relatie staat. Ieder 
behoort zich ten opzichte van de ander ten minste zorgvuldig te gedragen.”767

525. Het aansprakelijkheidsrecht ziet in essentie op de bescherming van de sta-
tus quo.768 Wanneer een bepaald belang eenmaal is geschonden, rest het privaat-
recht niks anders dan het toekennen van een recht op compensatie met het oog op 
het herstel van deze status quo, aldus de Amerikaanse rechtseconoom Gardner:

“You may think that this is enough to show that the primary obligation in the law of torts 
must be an obligation of justice aft er all. Isn’t a question of rights always a question of 
justice? So it is oft en thought. But the thought is mistaken. Th e obligation not to torture 
has, as part of its rationale, the interests of the person who is not to be tortured. Indeed 
the interests of the person who is not to be tortured suffi  ce to justify the obligation not to 
torture. We each have, in short, a right not to be tortured. Yet the obligation not to tor-
ture that is based on this right is not an obligation of justice. It is an obligation of huma-
nity. Not every right we have is an allocative right, i.e. a right of justice. Nor is the whole 
of justice taken up with rights. On the other hand, my right to reparation for a violation 
of my rights is a right of justice. It requires a reallocation of losses as between me and my 
torturer. Even though it is not an injustice that my torturer does to me when he violates 
my right not to be tortured, there is a corrective injustice that he does to me if he violates 
my right to have him make good my consequent losses, if any, aft erwards”.769

526. De asbestproblematiek heeft  laten zien dat de bescherming van het ‘status 
quo’ niet het enige uitgangspunt is waartoe het aansprakelijkheidsrecht wordt 
ingezet. Een van de redenen waarom in landen (waar daar ruimte voor was, 
bv. door de afwezigheid van professionele schadeverzekeringen) sterk is ingezet 
op het aansprakelijkheidsrecht in asbestschadekwesties, draait niet (alleen) om 
het vergoeden van schade en derhalve de bescherming van het status quo, maar 
ook (en soms: veeleer) om het vastleggen van aansprakelijkheid en verantwoor-

766 Zie hierover G.C. Keating, “Is Tort a Remedial Institution?” http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=1633687.

767 C.C. van Dam, Aansprakelijkheidsrecht, Den Haag, 2000.
768 S.D. Lindenbergh, a.w. 2008, p. 7.
769 J. Gardner, “What is Tort Law For? Part 1: Th e Place of Corrective Justice”, 2010, elektronisch 

beschikbaar http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1538342.
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delijkheid, om de erkenning van (immateriële) schade en genoegdoening.770 
Voor asbestslachtoff ers lijkt immers vooral mee te spelen dat zij naar hun aan-
voelen met onrecht zijn geconfronteerd en willen voorkomen dat het recht hen in 
de kou laat staan, in de zin van: niet erkent.771 Bijzonder aan asbest is dat vele 
ziektes en sterfgevallen in verband met asbest immers te voorkomen zijn/waren 
indien (meer of zelfs maar gewoon óók) voldoende was ingezet op veiligheids-
maatregelen en preventieve maatregelen, zo is dan de gedachte.772

527. Lindenbergh noemt, naast de bescherming van de ‘status quo’ en van de 
preventieve werking van het aansprakelijkheidsrecht, ook de genoegdoenings-
functie, in de zin van: het belang van ‘erkenning’ voor de benadeelde, als een 
belangrijke doelstelling van het aansprakelijkheidsrecht.773 Hij plaatst deze func-
tie in het verlengde van de gedachte van rechtshandhaving:

“In dit verband kan ook worden gesproken van erkenning door het recht dat een ander 
verantwoordelijk is voor het toebrengen van nadeel. Het is als het ware het gevoelsma-
tige component van het recht doen.”774

528. Keirse laat uitschijnen dat de gedachte dat het toetsingskader van de regels 
over het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht alleen gehanteerd kan wor-
den om vast te stellen waartoe iemand achteraf bezien ‘verplicht’ toe was, onjuist 
is. Wanneer achteraf vastgesteld kan worden dat een bepaalde gedraging vanuit 
civielrechtelijk oogpunt onzorgvuldig was, kan dat veelal ook al vooraf worden 
vastgesteld, vooraleer ernstige schade is ontstaan of vooraleer rechten fundamen-
teel geschonden worden.775 Dat het aansprakelijkheidsrecht met zijn huidige ‘ex 
post’ oriëntatie ‘niet de beste weg naar de toekomst is’, werd reeds meermaals op 
de agenda gezet door Spier776 en Keirse.777 Met name de asbestproblematiek heeft  

770 Uit onderzoek van het Amerikaanse Rand Institute blijkt dat het juridische proces als gebeu-
ren een belangrijke ‘zuiverende’ waarde heeft . Dat geldt met name in gevallen van letselschade; 
zie Rand corporation, a.w. 2005.

771 Zie ook in deze zin Ruers, a.w. 2012.
772 Onderzoek wijst bv. uit dat landen die een asbestverbod hebben ingevoerd, veel sneller de 

mesothelioomratio in hun bevolking zien dalen: K. Nishikawa, K. Takahashi, A. Karjalainen, 
C.-P. Wen, S. Furuya, T. Hoshuyama, M. Todoroki, Y. Kiyomoto, D. Wilson, T. Higashi, M. 
Ohtaki, G. Pan, en G. Wagner, “Recent Mortality from Pleural Mesothelioma, Historical 
Patterns of Asbestos Use, and Adoption of Bans: A Global Assessment”, Environ Health 
Perspect. 2008, p. 1675-1680.

773 S.D. Lindenbergh, a.w. 2008, p. 7.
774 S.D. Lindenbergh, a.w. 2008, p. 14.
775 A.L.M. Keirse, a.w. 2010.
776 J. Spier, “Après le deluge. Over de noodzaak van bezinning op koers van het (aansprakelijk-

heids-)recht” in T. Hartlief en S. Klosse (red.) Einde van het aansprakelijkheidsrecht, Den 
Haag, Bju, 2003, p. 345-374.

777 A.L.M. Keirse, “Alterum non laedere; voorkom schade!” in E.F.D. Engelhard e.a., Handhaving 
van en door het privaatrecht, Den Haag, Bju, 2009, p. 95-104.
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aanleiding gegeven tot een ‘nieuw’ perspectief in het aansprakelijkheidsrecht, 
zoals hierna verder wordt toegelicht.

529. Aangezien de vereiste van een ‘fout’ het belangrijkste fundament is van het 
foutaansprakelijkheidsrecht – ze onderscheidt, naar de kern genomen, het fout-
aansprakelijkheidsrecht van de overige vergoedingssystemen – wordt deze notie 
hierna eerst besproken (in paragraaf 8.2). Onder paragraaf 8.3 worden vervolgens 
de causaliteitsvereisten in het aansprakelijkheidsrecht onderzocht in asbestscha-
dezaken. In beide paragrafen komen ook de regels van de bewijslastverdeling in 
het aansprakelijkheidsrecht (wie moet wat bewijzen) aan bod. Onder paragraaf 
8.4 wordt tot slot de notie ‘vergoedbare schade’ in het kader van de asbestproble-
matiek toegelicht.

8.2. HET CIVIELRECHTELIJKE FOUTBEGRIP IN 
ASBESTSCHADEZAKEN: OVER KENNIS, 
ZORGPLICHT, VERANTWOORDELIJKHEID 
EN AANSPRAKELIJKHEID778

530. Het overgrote deel van de aan (een proportioneel hoge mate van) asbest 
blootgestelde bevolking heeft  gewerkt in de asbestbewerkende (isolatie, scheep-
vaart) en bewerkende (bouw, asbestvezelcement)industrie en in kleinere afgeleide 
sectoren daarvan (fabrieken en garages). De eerste zaken waarin asbestslachtoff ers 
een schadevergoeding vorderden voor hun gezondheidsschade, zagen dan ook niet 
verwonderlijk op vorderingen van werknemers tegen hun (voormalige) werkgevers.

531. Al snel zou echter blijken dat het aansprakelijkheidsrecht geen geschikt 
instrument is om schade veroorzaakt door ongevallen of ziektes op de werkvloer 
op de werkgever te verhalen. Een eerste reden daarvoor is dat hoewel de pleger 
van een onrechtmatige daad verplicht is om de onrechtmatig veroorzaakte schade 
(volledig) te vergoeden, de handhaving van deze vergoedingsplicht wordt overge-
laten aan de burger. Faalt de gedupeerde bij het nemen van een van de horden van 
het aansprakelijkheidsrecht of van de op hem rustende bewijslast of besluit hij 
zijn belangen niet zelf te handhaven om hem moverende reden (zoals de hoge 
kosten van een aansprakelijkheidsprocedure), dan valt hij terug op het uitgangs-
punt van het privaatrecht: ieder draagt zijn eigen schade.779 De situatie van de vele 
mesothelioomslachtoff ers die er niet in slaagden om hun schade via het aanspra-
kelijkheidsrecht te verhalen, werd in de jaren negentig van vorige eeuw zelfs als 

778 Zie hierover T. Hartlief en J. Spier, “Verzekering en aansprakelijkheid met ‘terugwerkende 
kracht’ “, A&V 1994, 27-33; W. Van Boom en J. Barendrecht, “Gedrag van toen, normen van 
nu?” in BW-Krant Jaarboek 16, Gouda Quint, Deventer, 2000, p. 45-58.

779 Cf. Hartlief, a.w., 1997.
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zodanig schrijnend ervaren dat in Nederland specifi ek voor deze groep van 
slachtoff ers een bijzondere oplossing werd gezocht via de oprichting van een 
bemiddelingsinstituut en twee asbestfondsen (zie hierover meer in hoofdstuk elf). 
In Frankrijk en Italië zou men via het sociaal strafrecht asbestslachtoff ers tege-
moetkomen. Doordat in vele zaken de bewijs- en procedurelast bij het openbaar 
ministerie kwam te liggen en niet meer rechtstreeks bij de gedupeerden, bleek de 
inzet van het strafprocesrecht een mogelijkheid voor beroepsgerelateerde slacht-
off ers om hun schade te verhalen (zie hierna). In Nederland was dat niet het geval, 
maar daar heeft  het aansprakelijkheidsrecht in de asbestkwestie een eigen interne 
dynamiek ontwikkeld, waarin tegemoet werd gekomen aan problemen, zowel op 
het vlak van de vereiste van een fout als op het vlak van de vereiste van het causale 
verband en van de schade, zoals hierna zal worden aangeduid. In Nederland rees 
in dit verband overigens ook de vraag of, naast het buiten contractuele aansprake-
lijkheidsrecht ook nog andere (objectieve) aansprakelijkheidsgronden kunnen 
ingezet worden tot verhaal van asbestgerelateerde  gezondheidsschade. Dat bleek 
in de regel niet het geval te zijn. De bijzondere Europeesrechtelijke regeling van de 
productaansprakelijkheid bleek in ieder geval geen nuttig vergoedingsmecha-
nisme in asbestschadezaken, omdat het gros van de asbestproducten voor de 
inwerkingtreding van deze regeling (jaren negentig van vorige eeuw) in het ver-
keer is gebracht. Ook de bijzondere bepalingen van artikel 6:175 BW (aansprake-
lijkheid voor gevaarlijke stoff en) bleken moeilijk toepasbaar in asbestschadeza-
ken, omdat deze bepaling in vrijwel alle gevallen van kracht is geworden nadat de 
benadeelden aan asbest werden blootgesteld. Het gevolg daarvan is dat asbestge-
dupeerden in Nederland hun vorderingen slechts konden baseren, hetzij op de 
bepalingen van de werkgeversaansprakelijkheid (art. 7:658 BW), hetzij op de alge-
mene bepalingen van het onrechtmatige daadsrecht (art. 6:162 BW).

532. Zoals in de omringende landen het geval was, was ook in Nederland begin 
vorige eeuw nochtans het civiele aansprakelijkheidsrecht met betrekking tot 
werkgevers met een verzekeringsplicht grotendeels buiten werking gesteld via de 
invoering van de Ongevallenwet (zie hierover meer in hoofdstuk 12). Op grond 
van de Ongevallenwet genoot de gedupeerde werknemer een forfaitaire vergoe-
ding van de geleden schade bij een arbeidsongeval (en vanaf 1928 ook in het geval 
van een beroepsziekte). De vergoeding zag op een deel van de inkomensschade en 
de kosten van geneeskundige behandeling.780 De werkgever kon niet aansprake-
lijk gesteld worden door de werknemer tenzij in geval van opzet. De gedachte was 
dat de zekerheid van een uitkering voor werknemers ten koste moest gaan van het 
volledig vergoeden van de schade in het geval van werknemersschade.781

Waar België en Frankrijk thans echter nog steeds een bijzondere sociale verze-
kering voor arbeidsongevallen en beroepsziekten kennen, met inbegrip van de 

780 S.D. Lindenbergh a.w. 2009, p. 2-3.
781 P.S. Fluit en A. C.J.M. Wilthagen, a.w. 2001, p. 107-125.



Deel 3. De omgang met asbestgerelateerde gezondheids schade in het positieve recht

286 Intersentia

immuniteit van de werkgever voor claims van werknemers, is dit systeem in 
Nederland slechts gehandhaafd gebleven tot 1967.782 De civielrechtelijke immuni-
teit van de werkgever verviel bij de invoering van de Wet op de Arbeidsonge-
schiktheidsverzekering (WAO) op 1 juli 1967. De WAO werd ingevoerd ter ver-
vanging van de Ongevallenwet en de Invaliditeitswet. Met de invoering van de 
WAO werd het onderscheid dat voordien werd gemaakt tussen het intreden van 
de arbeidsongeschiktheid op de werkvloer (risque professionnel) en het intreden 
van de arbeidsongeschiktheid buiten de werksfeer (risque social) in Nederland, 
dit in tegenstelling tot de omringende landen, opgeheven. De oorzaak van de 
schade was niet meer relevant voor de tussenkomst van de sociale verzekeraar. 
Werknemers konden zich beroepen op artikel 7A:1638x (oud) BW om een vergoe-
ding te vorderen via het aansprakelijkheidsrecht van de werkgever voor de gele-
den schade die nog niet door de uitkeringen op grond van de sociale verzeke-
ringswetgeving was vergoed.783

In artikel 7A:1638x (oud) BW was, kort weergegeven, op de werkgever de ver-
plichting gelegd om zodanige voorzieningen te treff en “dat de arbeider tegen 
gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is, als redelijkerwijs in ver-
band met de aard van de arbeid gevorderd kan worden” (lid 1). In de kern betrof 
het hier dus een veiligheids- en gezondheidsverplichting, zij het niet met het 
karakter van een resultaatsverbintenis, maar met het karakter van een inspan-
ningsverbintenis. De niet-nakoming van deze verplichting leidde overeenkomstig 
lid 2 van dit artikel tot een aanspraak tot schadevergoeding, terwijl lid 3 een aan-
spraak gaf aan de overlevende echtgenoot, de kinderen of de ouders van de over-
ledene, die door zijn arbeid werden onderhouden. Dit artikel vormde de voorlo-
per van het huidige artikel 7:658 BW784, dat in werking is getreden op 1 april 1997 
na de invoering van titel 10 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.785

782 Zie hierover P.S. Fluit en A. C.J.M. Wilthagen, a.w. 2001, p. 107-125.
783 Cf. art. 98 WIA; art. 52 ZW; art. 89 WAO.
784 Art. 7:658 BW luidt:

1. De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij 
de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor 
het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treff en en aanwijzingen te verstrekken 
als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn 
werkzaamheden schade lijdt.

2. De werkgever is jegens de werknemer aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de 
uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij de in het eerste lid 
genoemde verplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is 
van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

3. Van de leden 1 en 2 en van het hetgeen titel 3 van boek 6, bepaalt over de aansprakelijkheid 
van de werkgever kan niet ten nadele van de werknemer worden afgeweken.

 Hij die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met 
wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft , is overeenkomstig de leden 1 tot en met 3 aansprakelijk 
voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. De kantonrech-
ter is bevoegd kennis te nemen van vorderingen op grond van de eerste zin van dit lid.

785 Ks II 1996/1997, 25, 426, nr.1, p. 1-2.
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533. Het thans toepasselijke artikel 7:658 BW is in beginsel alleen van toepas-
sing op de arbeidsrelatie werkgever-private werknemers. Een ambtenaar kan zich 
dus niet direct beroepen op deze wetsbepalingen. Ook in het ambtenarenrecht 
speelt evenwel de norm van het ‘goed werkgeverschap’ een belangrijke rol. De 
Centrale Raad van Beroep heeft  in zijn uitspraak van 22  juni 2000 een norm 
geformuleerd waarin er aansluiting is gezocht met de norm voor werkgeversaan-
sprakelijkheid zoals die is neergelegd in artikel 7:658 BW (indien niets geregeld is 
in de rechtspositieregeling van ambtenaren).786 Bovendien is deze norm in een 
recent arrest van 23 maart 2012 van de Hoge Raad in beginsel787 nu ook uitge-
breid tot zelfstandigen.788 De Hoge Raad besliste dat een bedrijf verantwoordelijk 
is voor de gezondheid en veiligheid van een zelfstandige onderhoudsmonteur die 
door de uitvoering van een klus bij dit bedrijf zijn been had verloren. De man had 
zelf geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en stelde om deze reden het bedrijf 
aansprakelijk. Het bedrijf verweerde zich tegen de claim op de grond dat de man 
geen vast dienstverband had. De Hoge Raad heeft  uit de wetssystematiek van arti-
kel 7:658 BW echter afgeleid dat onder bepaalde omstandigheden de zorgplicht 
voor (kleine, ingehuurde) zelfstandigen niet anders is dan voor gewone werkne-
mers. Er is volgens de Hoge Raad ‘geen goede grond’ om kleine zelfstandigen 
anders te behandelen, “temeer daar zij niet altijd over een behoorlijke verzekering 
beschikken tegen bedrijfsongevallen”.

534. Naar Nederlands recht kan de werknemer de werkgever overigens niet 
alleen aansprakelijk stellen op grond van artikel 7:658 BW, maar ook op grond 
van artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap).789 Artikel 7:611 BW heeft  een zekere 
restfunctie: wanneer een werknemer buiten zijn werktijd schade oploopt die toch 

786 HR 22 juni 2000, LJN AB0072, zie www.rechtspraak.nl.
787 Want dit is wel afh ankelijk van de omstandigheden van het geval.
788 HR 23 maart 2012, LJN BV0616, zie www.rechtspraak.nl.
789 Art. 7:611 BW is een algemeen artikel; het verplicht de werkgever om zich als een goede werk-

gever te gedragen. Art.  7:658 BW is een specifi ek (beschermings)artikel. Op grond van dit 
artikel is de werkgever gehouden zodanige maatregelen te treff en dat de werknemer in uitoefe-
ning van zijn werkzaamheden geen schade lijdt. Het bevat dus een zorgplicht van de werkgever 
voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. Het goed werkgeverschap van 
art. 7:611 BW funteert dan eerder als vangnet. Zie hierover D. van der Kolk, “Invulling van het 
goed werkgeverschap ex artikel 7:611 BW”, de Beursbengel 2008, p. 35-36; T. van Nieuwstadt, 
“Werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW én 7:611 BW: twee keer schieten 
altijd raak?”, Arbeidsrecht 2005, 55; C.J. loonstra, “De (spannings)relatie tussen artikel 7:658 en 
artikel 7:611 BW” in C.J.M. Klaassen e.a.(red.), Aansprakelijkheid in beroep, bedrijf of ambt, 
Deventer, Kluwer, 2003, p.  91-111; T.L.C.W. Noordoven, “Verruiming van de zorgplicht en 
werkgeversaansprakelijkheid”, Bb 2012/36, Y. Waterman, “De uitdijende aansprakelijkheid 
van de werkgever voor verkeersongevallen van de werknemer”, Arbeid Integraal nr.  2, mei 
2002, p. 60-73, M.S.A. Vegter, “Recente rechtspraak van de Hoge Raad over de aansprakelijk-
heid van de werkgever voor arbeidsongevallen”, Bb 2004, p.  67, S.D. Lindenbergh, 
“Aansprakelijkheid van de werkgever voor psychisch letsel HR 11 maart 2005”, RvdW 2005, 
p. 37; T. Hartlief, “Werkgeversaansprakelijkheid: het bereik van en de verhouding tussen arti-
kel 7:658 en 7:611 BW”, RM Th emis 2002, p. 67-83.
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samenhangt met zijn arbeidsovereenkomst, kan hij bijvoorbeeld trachten om de 
werkgever toch aansprakelijk te stellen worden op grond van artikel 7:611 BW.790

535. België en Frankrijk kennen, in tegenstelling tot Nederland, zoals gezegd, 
nog altijd een bijzonder sociaal vergoedingsmechanisme (‘beroepsziekteverzeke-
ring’) voor beroepsziekten (in combinatie met de burgerrechtelijke onschend-
baarheid van de werkgever). Werknemers die in België of Frankrijk het slachtoff er 
zijn geworden van een beroepsziekte, hebben recht op een forfaitaire vergoeding 
via het administratiefrechtelijke systeem van de beroepsziekteverzekeringen (zie 
hierover hoofdstuk negen). Ze beschikken in principe niet meer over de mogelijk-
heid om hun werkgever nog aansprakelijk te stellen voor het restant van de 
schade. Een gevolg daarvan is dat het aansprakelijkheidsrecht in deze landen niet 
de bijzondere dynamiek heeft  vertoond om aan asbestslachtoff ers tegemoet te 
komen zoals in Nederland het geval was. Het Franse Hof van Cassatie heeft , zoals 
hierna zal worden aangeduid, binnen het systeem van de vergoeding voor profes-
sionele risico’s wel een ruimere inzet van het aansprakelijkheidsrecht als vergoe-
dingsmechanisme voor slachtoff ers van arbeidsgerelateerde gezondheidsschade 
mogelijk gemaakt. Het Franse Hof heeft  daarbij de zogenaamde ‘onverschoon-
bare fout van de werkgever’ in asbestschadezaken gedefi nieerd als een schending 
van de veiligheidsverplichting van de werkgever. Deze rechtspraak past goed in 
de tendens die bestaat binnen het huidige schadevergoedingsrecht om de aan-
spraak op vergoeding van de benadeelde vast te stellen vanuit diens perspectief 
van een ‘recht op veiligheid’ en de ‘gerechtigde verwachtingen’ van de benadeel-
de.791

8.2.1. AANSPRAKELIJKHEIDSCLAIMS NA EEN ASBEST-
BLOOTSTELLING IN DE PROFESSIONELE SFEER

536. Hierna ga ik meer uitgebreid in op de zorgplicht van de werkgever krach-
tens artikel  7:658 BW en op de bewijslastverdeling die in dit artikel is vervat, 
omdat beide factoren belangrijke handvatten zijn geweest in de ontwikkeling van 
de werkgeversaansprakelijkheid in asbestzaken in Nederland.

790 HR 25 mei 2007, NJ 2008, p. 463; HR 1 februari 2008, NJ 2009, p. 330, HR 11 april 2008, NJ 
2008, p. 465; HR 12 december 2008, NJ 2009, p. 332, HR 25 maart 2011, RvdW 2011, p. 418, HR 
11 november 2011, NJ 2011, p. 598 met noot T. Hartlief.

791 Rechtsvergelijkend hierover: C. Van Dam, European Tort Law, Oxford, Oxford University 
Press, 2006, nr. 816. Zie over de oriëntatie van het aansprakelijkheidsrecht in functie van de 
veiligheidsverwachtingen van de benadeelde ook X. Dieux, Le respect dû aux anticipations 
légitimes d’autrui, Brussel, Bruylant, 1995.
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8.2.1.1. De zorgplicht van de werkgever

537. Op de werkgever rust naar Nederlands recht thans de plicht om een veilige 
werkomgeving te creëren voor zijn personeel, dit is de zogenaamde ‘zorgplicht’ 
van de werkgever (neergelegd in art. 7:658 BW).792 De zorgplicht behelst de plicht 
van de werkgever om de werknemer zodanig te beschermen op een wijze die rede-
lijkerwijs in verband met de te verrichten arbeid gevergd kan worden. Krachtens 
het eerste lid van artikel 7:658 BW is de werkgever verplicht om de lokalen, werk-
tuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op 
zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van 
de arbeid zodanige maatregelen te treff en en aanwijzingen te verstrekken als rede-
lijkerwijze nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn 
werkzaamheden schade lijdt.793 De zorgplicht van de werkgever richt zich op de 
veiligheid van de werkomgeving. De werkgever moet die maatregelen nemen die 
redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer tijdens het werk 
schade lijdt (preventieplicht). Eventuele schadeplichtigheid kan een werkgever 
voorkomen wanneer hij kan aantonen dat de zorgplicht is nagekomen of wanneer 
de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet van de werknemer.

538. Bij de invulling van de zorgplicht zullen in de eerste plaats publiekrechte-
lijke veiligheidsnormen van belang zijn.794 Nochtans is het zo dat zelfs wanneer 
een werkgever zich strikt houdt aan de voorgeschreven veiligheidsnormen, dit 
niet per defi nitie betekent dat hij geen verdere inspanning op het gebied van 
bescherming van de werknemer hoeft  te bieden. Deze normen geven immers 
slechts de ondergrens aan van de mate van bescherming die van de werkgever 
mag worden verwacht. Wanneer er sprake is van een gevaarlijke situatie, moet de 
werkgever zich inspannen om de veiligheid van de werknemer te waarborgen.795

Publieke veiligheidsnormen zullen in asbestschadezaken minder relevant 
zijn, aangezien er pas sinds de jaren tachtig reglementering werd uitgevaardigd 
inzake de arbeidsveiligheid, gericht op de voorkoming van een blootstelling aan 
asbest. Wel bestonden er voordien reeds wettelijke normen die een bevestiging 
inhielden van de algemene zorgvuldigheidsplicht in arbeidssituaties. De maatre-
gelen die van de werkgever verlangd kunnen worden in het kader van zijn onge-
schreven zorgplicht, dienen in ieder geval te worden afgestemd op de omstandig-

792 Y. Waterman, a.w. 2009, p. 50-52.
793 C.H. van Dijk, “Werkgeversaansprakelijkheid en de vereisten werkplek en schade in de uitoe-

fening van de werkzaamheden”, Bb 1997, p.  155-158, en zelfde auteur, “Werk gevers-
aansprakelijkheid: aan het werkplekvereiste en het vereiste ‘in de uitoefening van de werk-
zaamheden’ kan niet voorbij worden gegaan”, Bb 1999, p. 36-38; P.S. Fluit, “Schade geleden in 
de uitoefening van de werkzaamheden”, SMA 2001, p. 358-366.

794 Deze normen zijn neergelegd in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet), de Arbeids-
omstandighedenregeling, het Arbeidsomstandighedenbesluit en andere publiekrechtelijke 
regelingen in het kader van arbeidsomstandigheden, waaronder ook EG-richtlijnen.

795 W.C.L. Van der Grinten, Arbeidsovereenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2005, p. 234.



Deel 3. De omgang met asbestgerelateerde gezondheids schade in het positieve recht

290 Intersentia

heden van het geval, waarbij de jurisprudentie belangrijke richtlijnen biedt.796 De 
werkgever kan niet louter volstaan met het voldoen aan de publiekrechtelijke vei-
ligheidsvoorschrift en.797 De zorgplicht van de werkgever staat immers naast of 
boven de publieke veiligheidsvoorschrift en.

539. Het ‘kelderluikarrest’798 heeft  in Nederland tot de formulering van enkele 
factoren geleid (de ‘kelderluikfactoren’), aan de hand waarvan de zorgplicht die 
op de werkgever rust kan ingevuld worden aan de hand van een afweging tussen 
‘risico’ en ‘zorg’. Zo kunnen bijvoorbeeld van belang zijn; de aard van de werk-
zaamheden, de kenbaarheid van het gevaar, de kans op verwezenlijking van het 
gevaar en de ernst van de gevolgen. Ook moet er worden gekeken naar de mate 
van bezwaarlijkheid van de te nemen veiligheidsmaatregelen.

A. De kennisvereiste ten aanzien van de werkgever

540. Uit de jurisprudentie van de Hoge Raad vloeit voort dat de werkgever een 
onderzoeksplicht heeft  zodra hij kennis heeft  van mogelijke risico’s799 en dat deze 
onderzoeksplicht van de werkgever belangrijker wordt naarmate de aard van de te 
verrichten werkzaamheden hoge(re) risico’s met zich kunnen meebrengen.800 De 
onderzoeksplicht strekt zich overigens ook uit tot de grond- en hulpstoff en waar-
mee de werkgever de arbeid laat verrichten.801 Deze onderzoeksplicht staat in 
nauw verband met de verplichting van de werkgever om zich als een goede werk-
gever in de zin van artikel 7:611 BW te gedragen.802

541. Een slachtoff er dat een asbestverwerkend bedrijf aansprakelijk wil stellen 
voor zijn schade veroorzaakt door een blootstelling aan asbest, zal moeten bewij-
zen dat dit bedrijf in het verleden een tekortkoming kan worden verweten (vol-
gens de destijds geldende regelen en normen), die aan het bedrijf toerekenbaar is, 
én dat deze fout de oorzaak is van zijn schade. De Hoge Raad heeft  in twee asbest-
zaken, naar aanleiding van een claim gericht tegen de scheepswerf De Schelde, 
geoordeeld over de vraag welke zorgplicht precies verwacht kon worden van de 
scheepswerf in de loop van de jaren vijft ig en zestig van vorige eeuw, in het licht 

796 W.C.L. Van der Grinten, a.w. 2005, p. 235.
797 Y. Waterman, a.w. 2009, p.  107-108. Zie bv.: Hoge Raad 5  november 2004, NJ 2005, 215, 

(Lozerhof/Van Duyvenbode).
798 Hoge Raad 5 november 1965, NJ 1966, p. 136.
799 Y. Waterman, a.w. 2009, p. 111-112.
800 L. Bier, a.w. 1988, p. 192 en Y. Waterman, a.w. 2009, p. 107-112. Zie in deze zin HR 6 april 1990, 

NJ 1990, p. 573 (Janssen/Nefabas); HR 25 juni 1993, NJ 1993, p. 686 (Cijsouw/De Schelde I); HR 
5 november 2004, NJ 2005, p. 215 (Lozerhof/Van Duyvenbode); HR 17 februari 2006, JAR 2006, 
p. 94 (Van Swaay/Heesbeen); HR 27 april 2007, NJ 2008, p. 462 (Kalai/Petit), HR 31 maart 2006, 
JAR 2006, p. 81(Karamus/Nefalit).

801 HR 6 april 1990 (Janssen/Nefabas), NJ 1990, p. 573, noot Pas, HR 25 juni 1993 (Cijsouw I), NJ 
1993, p. 686, noot Pas.

802 HR 6 april 1990, NJ 1990, p. 573 (Janssen/Nefabas).
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van de beschikbare kennis in de wetenschap en van de afwezigheid van relevante 
wetgeving, en naar welke maatstaven de zorgvuldigheid van een bedrijf voor 
gedragingen van vele jaren geleden precies beoordeeld moet worden.

Cijsouw is in 1949 in dienst getreden van scheepswerf De Schelde. Tot oktober 1961 is hij 
daar werkzaam geweest als scheepsbeschieter. Nadien is hij er tewerkgesteld als beambte 
tijdwaarneming/arbeidsanalist. In maart 1967 heeft  Cijsouw zijn werkzaamheden 
beëindigd. In 1988 heeft  een arts vastgesteld dat Cijsouw lijdt aan mesothelioom. In 
1989 is Cijsouw overleden. Volgens De Schelde hoefde zij destijds geen maatregelen te 
nemen ter voorkoming van mesothelioom, omdat het verband tussen het verrichten van 
beroepswerkzaamheden en het ontstaan van mestohelioom destijds nog niet bekend 
was. De beoordeling van de rechtmatigheid van een gedraging dient volgens De Schelde 
te worden beoordeeld naar de in de betrokken periode geldende normen die, nu deze 
ontbraken of onvoldoende waren uitgewerkt, mede bepaald worden door de toen gel-
dende maatschappelijke opvattingen. De Schelde is van mening dat ze op basis van de 
maatschappelijke opvattingen die destijds golden geen maatregelen hoefde te nemen. 
Daartoe voert ze de volgende omstandigheden aan: asbest of asbesthoudende materia-
len waren algemeen gebruikelijk; asbest was nog niet vervangbaar; in soortgelijke 
bedrijven was de situatie niet gunstiger dan die bij De Schelde; het gebruik van asbest 
was van overheidswege voorgeschreven; de bedrijfsarts Stumphius verrichte als een van 
de eersten in Nederland onderzoek naar het gebruik van asbest; de Arbeidsinspectie had 
geen verdergaandere maatregelen voorgeschreven of aanbevolen.

542. Het moment dat risico’s objectief kenbaar zijn, bleek voor de invulling van 
de zorgplicht in deze zaak van groot belang. De Hoge Raad oordeelde in zijn 
arrest Cijsouw/De Schelde803 dat zodra de medische wetenschap zich uitlaat over 
eventuele risico’s voor gevaar die verband houden met de te verrichten werk-
zaamheden, de werkgever geacht wordt hierop in te spelen door maatregelen te 
treff en ter voorkoming van of ter bescherming tegen deze risico’s. De werkgever is 
ook aansprakelijk voor de schade die de werknemer heeft  geleden indien de kans 
op gezondheidsschade door het onbekende gevaar aanmerkelijk wordt vergroot 
en de werkgever geen beschermende maatregelen heeft  getroff en, aldus de Hoge 
Raad.804 Wanneer de verplichting tot het nemen van deze maatregelen ontstaat, 
moet volgens de Hoge Raad worden beoordeeld aan de hand van de omstandig-
heden van het geval.  Wanneer een werkgever bekend is met het gevaar of dit 
gevaar zou moeten kennen, wordt hij geacht om vanaf dat ogenblik de bescher-
mende maatregelen te treff en tegen de hem bekende gevaren (of de gevaren die 
hem bekend hadden moeten zijn).

De Schelde had zich ook gesteund op het zogenaamde ‘state of the industry’-
verweer door aan te voeren dat in soortgelijke bedrijven de situatie niet gunstiger 
was dan die bij De Schelde. Wat is de betekenis van een bepaald gedragspatroon 

803 HR 25 juni 1993, NJ 1993, p. 686 (Cijsouw/De Schelde I).
804 HR 25 juni 1993, NJ 1993, p. 686 (Cijsouw/De Schelde I).
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bij bedrijven in dezelfde sector voor de inhoud van de zorgvuldigheidsplicht van 
bedrijven? De werkgever kan zich niet van aansprakelijkheid bevrijden met een 
beroep op de ‘state of the industry’, aldus de Hoge Raad in het arrest Cijsouw/De 
Schelde II.805 In geval van het ontbreken van een concrete norm hangt de vraag 
wat van een werkgever kan worden gevergd, immers af van de ‘state of the art’. 
Wanneer een asbestverwerkend bedrijf niet de vereiste veiligheidsmaatregelen 
heeft  genomen in het licht van de bestaande wetenschappelijke en technische ken-
nis op het ogenblik van de blootstelling, heeft  het een fout begaan. Het feit dat de 
wetgever het gebruik van asbeststoff en pas sinds midden de jaren tachtig aan ban-
den heeft  gelegd, doet daar volgens de Hoge Raad niks aan af. De algemene zorg-
vuldigheidsplicht staat immers naast de wettelijke verplichtingen. Ook het feit dat 
het gebruik van asbeststoff en maatschappelijk (economisch) algemeen aanvaard-
baar werd geacht, brengt geen bevrijding met zich mee wanneer kan aangetoond 
worden dat het bedrijf wist of had moeten weten dat het gebruik van asbeststoff en 
schadelijke eff ecten kon hebben voor de gezondheid van werknemers of derden. 
Kort samengevat is het niet omdat een bepaalde gedraging gebruikelijk was, dat 
de daaruit afgeleide norm ook als juist moet worden aanvaard voor werkgevers 
die ermee bekend waren of hadden behoren te zijn dat die norm uit een oogpunt 
van veiligheid en gezondheid te kort schoot.806 De enkele omstandigheid dat er 
nog onduidelijkheid bestond over de vraag of het ging om een gevaar voor de 
gezondheid, zal dus niet steeds en zonder meer meebrengen dat de werkgever 
daarmee bij het treff en van voorzieningen geen rekening hoefde te houden. De 
omvang van de vereiste zorgplicht hangt immers mede af van de voorzienbaar-
heid van de schade, van de mogelijke ernst van de schade en van de kans dat de 
schade zou intreden.807

543. Uit de arresten Cijsouw/De Schelde I en II808 en Janssen/Nefabas809 in de 
jaren negentig van vorige eeuw is gebleken dat het verweer van de werkgever dat 
hij een risico niet kende noch behoefde te kennen, in asbestzaken zelden zal sla-
gen.810 Opvallend is wel dat in deze jurisprudentie het afgelopen decennium een 
zekere nuancering is opgetreden doordat de beoordeling van de kennis van de 
asbestgevaren bij kleinere bedrijven die actief waren in de tertiaire en quartaire 
asbestindustrie milder wordt beoordeeld. In 2004 heeft  de Hoge Raad in deze zin 
uitspraak gedaan over de kennis van de gedaagde als vereiste voor aansprakelijk-
heid. Volgende feiten lagen ten grondslag aan de uitspraak:

805 HR 2 oktober 1998, NJ 1999, p. 683 (Cijsouw/De Schelde II).
806 Hoge Raad 6 april 1990, NJ 1990 (Janssen/Nefabas), p. 573, noot Pas.
807 J. Spier, T. Hartlief, G.E. Van Maanen en R. Vriesendorp, Verbintenissen uit de wet en schade-

vergoeding, Deventer, Kluwer, 2009, p. 209-226.
808 HR 25 juni 1993, NJ 1993, p. 686 (Cijsouw/De Schelde I); HR 2 oktober 1998, NJ 1999, p. 683 

(Cijsouw/De Schelde II).
809 HR 6 april 1990, NJ 1990, p. 573 (Janssen/Nefabas).
810 L. Bier, a.w. 1991, p. 169; Y. Waterman, a.w. 2009, p. 110.
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Heesbeen had gedurende twee jaren, van december 1965 tot en met december 1967, als 
monteur gewerkt voor Van Buuren, fabrikant van airconditioning- en cv-apparatuur. Der-
tig jaren later, in september 1997, werd bij Heesbeen de asbestziekte mesothelioom gecon-
stateerd. Hierop stelde hij zijn toenmalige werkgever aansprakelijk op grond van arti-
kel 7:658 BW. Ter onderbouwing van zijn vordering voerde Heesbeen aan dat hij tijdens 
zijn dienstverband – meer in het bijzonder: in het kader van het wegbreken van oude cen-
traleverwarmingsleidingen bij klanten van zijn werkgever – aan asbeststof was blootgesteld 
en dat Van Buuren onvoldoende veiligheidsmaatregelen had getroff en om die blootstelling 
te voorkomen. In december 1998 is Heesbeen overleden, waarna zijn erfgenamen de proce-
dure hebben voortgezet. In eerste aanleg werd de vordering afgewezen, in hoger beroep 
werden hun vorderingen echter grotendeels toegewezen. Volgens de rechtbank was vol-
doende aannemelijk geworden dat Heesbeen tijdens zijn werkzaamheden aan asbeststof 
was blootgesteld, zodat Van Buuren nog slechts aan aansprakelijkheid kon ontkomen door, 
conform artikel 7:658 lid 2 BW, aan te tonen dat zij haar zorgplicht was nagekomen. Te 
dien einde voerde Van Buuren aan dat zij voldoende veiligheidsmaatregelen had getroff en, 
aangezien in de periode 1965-1967 alleen de ziekte asbestose, en nog niet de ziekte mesothe-
lioom, met asbest in verband was gebracht. Dat was volgens Van Buuren van belang, omdat 
de ziekte asbestose pas kan ontstaan na overschrijding van een bepaalde drempelwaarde 
van blootstelling aan asbest, terwijl het pas later ontdekte mesothelioom ook bij een zeer 
geringe blootstelling kan ontstaan. Omwille van de korte duur van het dienstverband van 
Heesbeen, en de geringe intensiteit van de blootstelling had Van Buuren naar eigen zeggen 
voldoende maatregelen getroff en met het oog op de voor hem destijds kenbare risico’s.

Het appelgerecht verwierp dit verweer: volgens het appelgerecht had reeds de 
algemene bekendheid met de asbestgezondheidsrisico’s in de periode 1965-1967 
voor Van Buuren aanleiding moeten zijn om voldoende voorzorgsmaatregelen ter 
preventie van blootstelling aan asbest te treff en. Door dat na te laten heeft  Van 
Buuren voor haar werknemer Heesbeen de kans op het binnenkrijgen van een 
fatale asbestvezel aanzienlijk vergroot, zodat op die grond aansprakelijkheid 
moet worden aangenomen.

De Hoge Raad was een andere rechtsopvatting toegedaan.811 De Hoge Raad 
overwoog:

“Het is op zichzelf wel juist dat vanaf het moment waarop binnen de maatschappelijke 
kring waartoe de aangesproken werkgever behoort, bekend moet worden geacht dat aan 
het werken met asbest gevaren voor de gezondheid zijn verbonden, een verhoogde zorg-
vuldigheidsnorm heeft  te gelden met het oog op de gezondheid van zijn werknemers (en 
anderen) die zich bevinden in de directe nabijheid van een plaats waar met asbest wordt 
gewerkt. Maar het is afh ankelijk van de omstandigheden van het geval en van de toen-
tertijd bestaande kennis en inzichten, welke veiligheidsmaatregelen vanaf dat moment 
van die werkgever konden worden verwacht. In dat verband zijn mee van belang de 
mate van zekerheid dat het werken met asbest gezondheidsrisico’s meebracht en de aard 
en ernst van die risico’s”.

811 HR 17 februari 2006, LJN AU6927, www.rechtspraak.nl (Heesbeen/Van Buuren).
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Volgens de Hoge Raad is het dus zo dat wanneer op een zeker moment binnen de 
maatschappelijke kring waartoe de aangesproken werkgever behoort, bekend moet 
worden geacht dat aan het werken met asbest gevaren voor de gezondheid zijn ver-
bonden, het van de omstandigheden van het geval en van de op dat moment 
bestaande kennis en inzichten afh angt, welke veiligheidsmaatregelen van de werk-
gever kunnen worden gevergd. In het licht daarvan heeft  de rechtbank het verweer 
van Van Buuren op onjuiste gronden verworpen, aldus de Hoge Raad. Immers, het 
enkele feit dat gedurende het dienstverband van Heesbeen in algemene zin bekend 
was dat een blootstelling aan asbest een gevaar voor asbestose opleverde, rechtvaar-
digt nog niet het oordeel dat op Van Buuren ook de verplichting rustte om, onge-
acht de duur en de intensiteit van de potentiële blootstelling, maatregelen ter 
bescherming van haar werknemers tegen andere (onbekende) gevaren te treff en. De 
Hoge Raad voegde daar nog aan toe dat ook aan de bewijslast voor het asbestbedrijf 
voor gedragingen zovele jaren geleden geen al te hoge eisen mogen worden gesteld:

“Ingevolge artikel 7:658 lid 2 BW rust op Van Buuren de bewijslast en daarmee het bewijs-
risico ter zake van de juistheid van haar verweer. Met het oog op de omstandigheid dat het 
hier gaat om een situatie van thans veertig jaar geleden, mogen aan het bewijs geen hoge 
eisen worden gesteld. Voldoende voor het slagen van het verweer is dat Van Buuren aan-
nemelijk maakt dat zij in die periode ervan mocht uitgaan dat de blootstelling van haar 
werknemers aan asbeststof, zoals die concreet heeft  plaatsgevonden, gelet op de in het alge-
meen geringe duur en intensiteit van die blootstelling, geen risico voor asbestose opleverde.”

544. In de Nederlandse rechtspraak wordt nu feitelijk aangenomen dat de gro-
tere asbestbedrijven in ieder geval vanaf 1949 bekend hadden moeten zijn met 
(en/of onderzoek hadden moeten voeren naar) risico’s van intensieve beroepsma-
tige blootstelling aan asbest, en daar ook hun gedrag hadden moeten op afstem-
men.812 Wat betreft  het meer specifi eke risico van het ontstaan van mesothelioom, 
wordt in de jurisprudentie aangenomen dat in ieder geval vanaf 1969 sprake was 
van kenbaarheid van het gevaar, en dat de asbestbedrijven vanaf die periode daar 
ook hun gedrag op hadden moeten afstemmen. Er zijn ook uitspraken bekend 
waarin van een vroegere datum wordt uitgegaan.813 Vooral in deze eerdere jaren 
zal evenwel ook het verweer kunnen gevoerd kunnen worden dat de aangespro-
ken partij daadwerkelijk van het risico op de hoogte moet zijn geweest vooraleer 
het aansprakelijk kan worden gesteld voor het achterwege laten van maatregelen, 
omdat bedrijven volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad ook enige tijd moet 
worden gegund voor het verrichten van het benodigde onderzoek.814

812 De Hoge Raad neemt dit veronderstellenderwijs aan in HR 25 juni 1993, NJ 1993, 686, noot Pas 
(Cijsouw/De Schelde I).

813 Vgl. Rb. Almelo 29 oktober 2003, JM 2004, 146, met noot Bos, Vzr. Rb. Almelo 22 mei 2003, 
TMA 2003, p. 164, met noot Janssen-Dek; Hof Arnhem, 27 februari 2007, TVP 2007, 57, met 
noot De Lang; Vzr. Rb. Almelo 2 oktober 2007, LJN BB4632, zie www.rechtspraak.nl.

814 Vgl. HR 17 december 2004, NJ 2006, p. 147, met noot CJHB (Hertel/Van der Lugt); HR 25 juni 
1993, NJ 1993, p. 686, met noot Pas (Cijsouw/De Schelde I).
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545. Naast het onderscheid in kennis over de gezondheidsrisico’s van asbest in 
de sfeer van grotere asbestbedrijven in de primaire en secundaire asbestindustrie 
en kleinere bedrijven in de tertiaire en quartaire industrie, wordt in de Neder-
landse rechtspraktijk ook nog een onderscheid gemaakt tussen kennis over de 
risico’s verbonden aan chrysotiel en andere asbestsoorten. Over het ogenblik 
waarop kennis van de gevaren verbonden aan de blootstelling aan chrysotiel voor 
de asbestindustrie kenbaar had moeten zijn, bestaat in de rechtspraak nog geen 
overeenstemming. Aanvaardbaar is wel, zo heeft  de Nederlandse Hoge Raad in 
het arrest Broug/Gemex in 2004 geoordeeld dat tot eind van de jaren zeventig een 
(modale) werkgever niet op de hoogte was of diende te zijn van de gevaren ver-
bonden aan een blootstelling aan wit asbest (chrysotiel).815

546. De argumenten die in deze zaak in eerste aanleg naar voren werden 
gebracht, kunnen als volgt worden samengevat. Verweerder Gemex, een toenma-
lig asbestverwerkend bedrijf, dat aangesproken was tot schadevergoeding na 
asbestblootstelling had aangevoerd dat zij destijds de maatregelen nam die rede-
lijkerwijs van haar verwacht konden worden. In de periode waarin de benadeelde 
voor Gemex had gewerkt (jaren zeventig) waren de risico’s verbonden aan andere 
asbeststoff en wel reeds bekend, maar waren risico’s in verband met een blootstel-
ling aan chrysotiel nog onbekend. De eiseressen hadden dit bestreden, onder 
meer met een verwijzing naar wetenschappelijke publicaties. De feitenrechter 
had echter geoordeeld dat tijdens de periode waarin de benadeelde voor Gemex 
werkzaam was geweest, wel de risico’s die verbonden waren aan het werken met 
blauw of bruin asbest bekend waren, maar enig risico op het ontstaan van een 
asbestgerelateerde ziekte, verbonden aan het werken met chrysotiel zowel vanuit 
wetenschappelijk als vanuit algemeen maatschappelijk nog onvoldoende bekend 
was:

“blijkbaar werd tot begin jaren ‘80 algemeen het werken met chrysotiel niet riskant 
geacht, althans niet zodanig riskant dat het treff en van specifi eke maatregelen noodza-
kelijk was. Van Gemex behoefden derhalve op grond van de toen geldende inzichten en 
kennis geen speciale maatregelen verwacht te worden ter voorkoming van een aan haar 
toen nog onbekend risico.”

547. Eiseressen tekenden beroep aan tegen deze uitspraak. In de appelproce-
dure voerden ze aan dat:

“nooit op welke wijze dan ook in Nederland noch in het buitenland aangetoond [is] dat 
wit asbest onschadelijk was en al in 1977 het IARC uitgesproken heeft  dat naar haar 
mening de relatie wit asbest-mesothelioom vaststond”.

815 HR 4 juni 2004, JAR 2004, 287 (Broug/Gemex).
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548. Ook de appelrechter volgde de eiseressen niet in deze redenering:

“[Er moet] worden uitgegaan van hetgeen de kantonrechter in rechtsoverweging 5.4 in 
het kader van de zorgplicht van Gemex heeft  overwogen, te weten: dat de vergelijking 
van de onderhavige zaak met de Schelde-zaken niet zonder meer op gaat omdat in het 
oog gehouden dient te worden dat in elk geval gedurende de periode waarin [de werkne-
mer] werkte voor Gemex er een relevant onderscheid werd aangenomen tussen de 
diverse soorten asbest, zowel naar fysische karakteristieken als naar de aan blootstelling 
verbonden medische gevolgen. Uitgangspunt in het onderhavige hoger beroep moet zijn 
dat het hier niet gaat om een achterwege laten van maatregelen ter voorkoming van een 
bekend te veronderstellen risico (asbestose, longkanker), welk achterwege laten (naar 
achteraf blijkt) daarnáást ook een nog onbekend risico (mesothelioom) heeft  vergroot.
Ook is in hoger beroep niet (gemotiveerd) opgekomen tegen het oordeel van de kanton-
rechter in rechtsoverweging 5.6 dat niet is gesteld dat binnen het bedrijf van Gemex 
vanwege het werken met andere gevaarlijke stoff en dan chrysotiel (dan wel uit anderen 
hoofde) in de bewuste periode specifi eke maatregelen getroff en hadden dienen te worden 
doch zijn nagelaten, terwijl het door chrysotiel veroorzaakte (doch toen nog niet 
bekende) risico verhinderd had kunnen worden indien die maatregelen wél getroff en 
waren. (…) Uit het vorenstaande kan ook de rechtbank niet tot een andere conclusie 
komen dan dat tot – in elk geval – begin jaren ‘80 algemeen het werken met wit asbest 
niet zo riskant werd geacht dat het treff en van specifi eke maatregelen noodzakelijk 
was.”

549. Volgens het appelgerecht gaat het er dus om of Gemex van de aan chryso-
tiel verbonden risico’s op de hoogte was dan wel behoorde te zijn. Het appelge-
recht oordeelde dat dat niet het geval was. De Hoge Raad heeft  dit oordeel bij 
arrest van 4 juni 2004 in stand gelaten.816 Uit deze beslissing kan op zichzelf mijns 
inziens niet zoveel worden afgeleid. Immers, het arrest steunt in grote mate op een 
feitelijke beoordeling (‘Gemex was niet en hoefde niet op de hoogte te zijn van de 
inzichten in de publicaties van het IARC’) die op zichzelf niet in cassatie aan-
vechtbaar is. De Hoge Raad kan enkel nagaan of de rechter op basis van de door 
hem vastgestelde feiten een gevolg heeft  afgeleid dat rechtstechnisch uit die feiten 
niet kan worden afgeleid of daarmee geen enkel verband houdt. Of de feitelijke 
beoordeling door het kantongerecht juist of onjuist is, blijft  dan buiten beschou-
wing (in de woorden van Van Boom: het betreft  hier een ‘virtuele werkelijk-
heid’).817

816 HR 4 juni 2004, JAR 2004, p. 287.
817 Van Boom e.a. wijzen erop dat in deze zaken soms van een ‘virtuele werkelijkheid’ sprake is en 

dat rechters daarom de contextualiteit van het gebruik van de begrippen ‘feiten van algemene 
bekendheid’ en zogenaamde ‘ervaringsregels’ beter dienen te benadrukken. Wat er ook van zij, 
het is nuttig om weten dat feitelijke aannames (zoals de bekendheid met de gevaren verbonden 
aan de verschillende asbestsoorten sinds de jaren zestig) een belangrijk leidmotief kunnen zijn 
bij rechterlijke beslissingen waarop de procespartijen geen vat hebben (W.H. van Boom, M.L. 
Tuil en I. van der Zalm, “Feiten van algemene bekendheid en ervaringsregels – virtuele werke-
lijkheid?”, NTBR 2010, p. 36-43).
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550. Meijer en Lindenbergh brengen daartegen in dat wanneer vanaf een 
bepaald moment duidelijk was dat blootstelling aan asbest in algemene zin risico-
vol was, en er geen bewijs bestond dat wit asbest niet gevaarlijk was, men even-
goed zou kunnen zeggen dat het op de weg van het asbestverwerkende bedrijf lag 
om onderzoek te doen naar mogelijke risico’s verbonden aan het gebruik van wit 
asbest.818 Dat was overigens ook de stelling van de eisers in deze zaak. Door dit 
onderzoek achterwege te laten heeft  Gemex een risico in het leven geroepen dat, 
als het zich verwezenlijkt, tot aansprakelijkheid leidt, ook voor gevaren die niet 
voorzienbaar waren, aldus de eisers. Juridisch-technisch is deze stelling in ieder 
geval plausibel. Het komt dan aan de feitelijke appreciatie van de rechter toe welke 
stelling wordt gevolgd.

551. Een dergelijke redenering lag immers bijvoorbeeld ten grondslag aan het 
arrest van de Hoge Raad in de zaak Hertel/Van der Lugt819, waarin aansprakelijk-
heid, gebaseerd op artikel 6:162 BW, werd aangenomen jegens andere werknemers 
dan de eigen werknemers. De Hoge Raad heeft  in dit arrest overwogen dat door het 
appelgerecht is geoordeeld dat gesteld noch gebleken is dat mesothelioom niet door 
chrysotiel kan worden veroorzaakt. Daarnaast had het hof feitelijk vastgesteld dat 
vanaf 1969 kenbaar was dat door blootstelling aan asbeststof ook mesothelioom 
kan worden veroorzaakt. Deze redenering van het hof volstond om aansprakelijk-
heid aan te nemen voor de Hoge Raad. Dat pas in 1980 met zekerheid is komen vast 
te staan dat ook chrysotiel gevaarlijk is, staat er niet aan in de weg dat Hertel had 
moeten besluiten, aldus de Hoge Raad, geen verdere risico’s te nemen ten aanzien 
van de gezondheid van de “met het oog op de belangen van diegenen die zich in de 
directe nabijheid bevinden van een plaats waar met asbest wordt gewerkt”.820

552. Beide beoordelingen lijken met andere woorden juridisch-technisch door 
de beugel te kunnen. Wanneer men weet dat asbest in algemene zin (alle soorten 
van asbest) mesothelioom kan veroorzaken, maar men niet zeker weet dat chryso-
tiel geen mesothelioom kan veroorzaken, lijkt zowel de rechtsopvatting dat men 
in dit licht de nodige voorzorg ten aanzien van het gebruik van chrysotiel aan de 
dag moet leggen, als de rechtsopvatting dat dat (nog) niet het geval is, zolang men 
geen aanwijzingen heeft  van het gevaar van chrysotiel, rechtens toelaatbaar.

B. De voorzienbaarheid van de schade

553. De mogelijke kennis van de risico’s en van de voorzienbaarheid van de 
schade is conform het ‘nieuwe’ perspectief in het aansprakelijkheidsrecht (‘voor-

818 J.W.M.K.Meijer en S.D. Lindenbergh, “Asbestschade buiten de werkomgeving”, NJB 2008, 
p. 436-443.

819 HR 17 december 2004, NJ 2006, p. 147 (Hertel/Van der Lugt).
820 Rov. 3.3.
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komen is beter dan genezen’) van groot belang. Een interessante fi guur in het 
kader van de nieuwe gezondheidsrisico’s is de ‘gevaarzetting’ (het in gevaar bren-
gen). De gevaarzetting is een fout die in Frankrijk en Italië strafrechtelijk kan 
worden gesanctioneerd.821 Zo bepaalt de Franse Code Pénal in artikel  223-1 
thans:

“Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de 
nature à entraîner une mutilation ou une infi rmité permanente par la violation mani-
festement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par 
la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende”.

554. Hoewel naar Nederlands recht een dergelijke delictomschrijving niet 
bestaat, is de fi guur van de gevaarzetting feitelijk hier toch ook van groot belang 
in het huidige civiele aansprakelijkheidsrecht. Bij de fi guur van de gevaarzetting 
is de voorzienbaarheid van schade van groot belang.822 Men kan enkel aansprake-
lijk zijn in de gevallen waarin men ex ante gehouden was om maatregelen te 
nemen om andermans belangen te beschermen. Dit is enkel het geval in de veron-
derstelling dat men wist of kon weten dat deze belangen gevaar zouden kunnen 
lopen. Het veroorzaken van schade of het laten intreden van schade is op zichzelf 
niet foutief. Het actief ingrijpen om een gevaarlijke situatie te voorkomen, op te 
heff en of te waarschuwen is enkel vereist wanneer de ernst van het gevaar tot de 
waarnemer/potentiële beheerder van het risico is doorgedrongen of bekend had 
moeten zijn, en de gedaagde in het licht daarvan maatregelen had moeten nemen.

Bij overtreding van verkeers- en veiligheidsnormen moet daarbij rekening 
worden gehouden met de mogelijkheid van ernstige gevolgen, hoe deze zich ook 
in het concrete geval mogen voordoen.823

Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar het zogenaamde ‘natron-
loog-arrest’. Een medewerkster van de reinigingsdienst had een emmer met vloei-
stof, verpakt in een doos en een vuilniszak, klaargezet voor de vuilophaaldienst. 
Toen deze zak door de medewerker van de vuilophaaldienst in de in de vuilnis-
auto werd gegooid, kreeg hij daarbij een straal natronloog uit de emmer in zijn 
oog. De Hoge Raad achtte de handelwijze van degene die de emmer had klaarge-
zet, onzorgvuldig omdat voorzienbaar was dat daardoor schade kon ontstaan, die 
had kunnen voorkomen worden, ook al was de wijze waarop de schade in concreto 
was ontstaan, vooraf misschien niet voorzienbaar824:

821 Zie hierover G. Schamps, La mise en danger: un concept fondateur d’un principe général de 
responsabilité. Analyse de droit comparé, Brussel, Bruylant, 1998.

822 C. van Dam, a.w. 2000, nr. 1516 e.v.; J. Spier, T. Hartlief, G.E. Van Maanen en R. Vriesendorp, 
Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding, Deventer, Kluwer, 2003, p. 40-54.

823 C. van Dam, a.w. 2000, nr. 1516 e.v.; J. Spier, T. Hartlief, G.E. Van Maanen en R. Vriesendorp, 
Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding, Deventer, Kluwer, 2003, p. 40-54.

824 HR 8 juni 1982, NJ 1982, p. 614 (Dorpshuis/Kamerik). In dit verband past ook een verwijzing 
naar het Legionella arrest van de Hoge Raad met betrekking tot de aansprakelijkheid van een 
standhouder van whirlpools voor de besmetting van bezoekers met legionellabacteriën. In cas-
satie kwam de vraag aan de orde in hoeverre het ontstaan van de schade zoals deze zich in het 
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“de in gevallen als deze in acht te nemen zorgvuldigheid brengt naar haar aard mee, 
dat het er, voor aansprakelijkheid jegens degeen die door het in aanraking komen met 
de gevaarlijke vloeistof letsel oploopt, in beginsel niet toe doet, of de wijze waarop het 
letsel door aanraking met de stof in het gegeven geval precies is veroorzaakt, voorzien-
baar was voor de partij die de betreff ende zorgvuldigheidsnorm niet in acht heeft  geno-
men.”

555. Een recent arrest van de Hoge Raad van 29 april 2011825 ziet op de voor-
zienbaarheid van schade bij risicoaansprakelijkheid van de eigenaar van gevaar-
lijke stoff en. Het ging in deze zaak om een brand in een loods met gevaarlijke 
stoff en die schade aan goederen in een nabijgelegen loods heeft  toegebracht. Aan 
de orde stond de vraag of de eigenaar van die gevaarlijke stoff en wegens schen-
ding van een zorgplicht op grond van artikel 6:162 BW naast de bewaarder op 
grond van artikel 6:175 lid 2 BW aansprakelijk is. De Hoge Raad oordeelde in dit 
arrest dat de in artikel 6:175 lid 2 BW bewerkstelligde verlegging van de risicoaan-
sprakelijkheid van de gebruiker naar de bewaarder, er niet aan in de weg staat dat 
de gebruiker wegens een in zijn eigen onrechtmatig handelen of nalaten bestaande 
schending van een op hem rustende zorgplicht met betrekking tot de in bewaring 
gegeven gevaarlijke stof, óók op grond van artikel  6:162 BW aansprakelijk is 
indien het in artikel 6:175 lid 1 BW genoemde gevaar zich verwezenlijkt. Of de 
gebruiker (bewaargever) onrechtmatig heeft  gehandeld, hangt af van de weging 
van alle relevante omstandigheden van het geval, waaronder:
– de kans op schade (de voorzienbaarheid van de schade);
– de aard en de ernst van de eventuele schade en de bezwaarlijkheid van voor-

zorgsmaatregelen;
– de bij de bewaargever als beroeps- of bedrijfsmatig gebruiker aanwezig geachte 

kennis van de geldende veiligheidsvoorschrift en;
– de (specifi eke) overtredingen van deze veiligheidsvoorschrift en;
– de kans op verwezenlijking van aan de stof inherente bijzondere gevaar;
– de aard van de andere opgeslagen stoff en en de gevaren die (kunnen) ontstaan 

als deze stoff en met elkaar in aanraking komen;
– de opslagmethoden;
– de redelijkerwijs te treff en maatregelen om verwezenlijking van de genoemde 

gevaren te voorkomen;
– de mate van urgentie van het treff en van zodanige maatregelen en het tijdsbe-

stek waarbinnen deze zouden kunnen worden gerealiseerd.

onderhavige geval heeft  voorgedaan voor de standhouder kenbaar en voorzienbaar was. Met 
het gerechtshof oordeelde de Hoge Raad dat dìt gevaar aan de standhouder bekend behoorde 
te zijn en dat niet van belang was in hoeverre de standhouder ervan op de hoogte was op 
welke wijze en met welke buitengewoon ernstige gevolgen dit gevaar zich in een situatie als de 
onderhavige zou kunnen verwezenlijken (HR 29  november 2002, RvdW 2002, p.  192 
(Legionellabesmetting Westfriese Flora).

825 HR 29 april 2011, LJN BP0567, zie www.rechtspraak.nl.
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Het hof had het oordeel dat de bewaargever in dit geval onrechtmatig heeft  gehan-
deld niet voldoende gemotiveerd omdat het niet al (deze) relevante omstandighe-
den in zijn beoordeling heeft  betrokken. Een belangrijke vraag vanuit het nieuwe 
perspectief van het aansprakelijkheidsrecht is inderdaad te weten hoe ex ante een 
adequaat evenwicht (omslagpunt) kan worden vastgesteld tussen economisch 
profi jt en gezondheid. Deze vraag kan, toegespitst op risico’s verbonden aan het 
gebruik van gevaarlijke stoff en, aan de hand van deze parameters dus een nadere 
invulling krijgen. Voorop staat in ieder geval de verantwoordelijkheid van de 
eigenaar van gevaarlijke stoff en. Hij is degene die omwille van zijn kennis van de 
risico’s die zich kunnen voordoen en omwille van zijn mogelijkheden (kennis) om 
deze risico’s te voorkomen, op te heff en of te beperken, het meest in staat is om de 
realisatie van risico’s te voorkomen. Bij de potentiële benadeelde ontbreekt deze 
kennis en kunde veelal of zal hij op de risico’s en dus op de voorzienbaarheid van 
schade onvoldoende attent zijn of kunnen zijn.826 Naast deze voorsprong in ken-
nis en kunde speelt het profi jtbeginsel een rol. Wie uit professionele of commerci-
ele overwegingen van zaken of personen gebruikmaakt en daarvan de lusten 
geniet, zal daarvan eerder de lasten moeten dragen. Dat leidt tot scherpere zorg-
plichten. Zo is het in Nederland sinds enige tijd vaste rechtspraak dat grote asbest-
bedrijven ook aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt aan slachtoff ers van een 
blootstelling aan asbest in het leefmilieu.

C. Het verband tussen kennis, profi jt en verantwoordelijkheid

556. Kennis, profi jt en verantwoordelijkheid staan met elkaar in causaal ver-
band.827 In het aansprakelijkheidsrecht wordt er niet zelden van uitgegaan dat 
kennis, profi jt en verantwoordelijkheid aan elkaar gekoppeld zijn. Waar de kennis 
is, en waar profi jt wordt gehaald uit een activiteit, ligt ook de verantwoordelijk-
heid.

557. Rechtstechnisch wordt een onderscheid gemaakt op drie niveaus van ken-
nis: in de meest brede zin is er sprake van de objectieve kennis, dit wil zeggen de 
kennis die maatschappelijk bestaat, die objectief voorhanden is. Het gaat om de 
vraag of kennis überhaupt aanwezig en beschikbaar is in de maatschappij, aan-
sluitend bij het zogenaamde ‘ontwikkelingsrisicoverweer’ in de Europese Richt-
lijn aansprakelijkheid voor producten828: ongeacht de vraag of de gedaagde sub-
jectief over de kennis beschikte of behoorde te beschikken, gaat het om de vraag 

826 C.C. van Dam, a.w. 2000, nr. 1516 e.v.; J. Spier, T. Hartlief, G.E. Van Maanen en R. Vriesendorp, 
Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding, Deventer, Kluwer, 2003, p. 40-54.

827 K.J.O. Jansen, Informatieplichten. Over kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en 
buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Deventer, Kluwer, 2012, p. 530 e.v.

828 L. Dommering-van Rongen, Productaansprakelijkheid, een rechtsvergelijkend overzicht (serie 
Recht en Praktijk, nr. 113), Deventer, Kluwer, 2000, p. 285 e.v.
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of de relevante kennis in objectieve zin op een bepaald ogenblik onderkend.829 
was in de maatschappij. Verantwoordelijkheid impliceert immers dat kennis aan-
wezig was of in algemene zin kon zijn.

558. In een meer beperkte zin speelt de geobjectiveerde kennis (dit is de speci-
fi eke kennis binnen de objectief toegankelijke kennis die een rechtssubject 
behoort te hebben, dit wil zeggen de objectieve kennis die een redelijk zorgvuldig 
maatman in dezelfde omstandigheden geplaatst zou moeten hebben). De objecti-
vering van de kennisvereiste biedt de rechter de mogelijkheid om een abstracte 
standaard (vergelijkingsmaatstaf) te bepalen waaraan de redelijk zorgvuldige 
‘maatman’ moet voldoen, in plaats van een onderzoek te voeren naar de subjec-
tieve kennis waarover de schadeveroorzaker beschikt. De subjectieve kennis is de 
objectieve kennis die een rechtssubject daadwerkelijk heeft , dit wil zeggen de 
daadwerkelijke kennis. In het meest optimale geval valt de geobjectiveerde ken-
nis, dit wil zeggen de kennis die een rechtssubject behoort te hebben, samen met 
de subjectieve kennis, dit wil zeggen de kennis waarover een rechtssubject daad-
werkelijk beschikt. Dit is echter niet noodzakelijk het geval, zoals onderstaande 
fi guur illustreert.830

Geobjectiveerde kennis

Subjectieve kennis

Objectieve kennis

559. In het geval de laedens over meer (subjectieve) kennis beschikt dan de 
maatman, wordt met deze bijzondere kennis overigens ook rekening gehouden bij 
een aansprakelijkstelling.831

829 K.J.O. Jansen, a.w. 2012, p. 530 e.v.
830 K.J.O. Jansen, a.w. 2012, p. 530 e.v.
831 K.J.O. Jansen, a.w. 2012, p. 530 e.v.
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560. Waar de risicoaansprakelijkheden (cf. de regeling van de productaanspra-
kelijkheid in artikel  6:185 BW, de aansprakelijkheid voor opstallen (art.  6:174 
BW), gevaarlijke stoff en (art. 6:175 BW), gebrekkige zaken (art. 6:173 BW), enzo-
voorts), dit wil zeggen, de aansprakelijkheden ‘buiten schuld’832, het ganse veld 
bestrijken, daar is kennis van de risico’s immers niet vereist, situeert de aanspra-
kelijkheid uit onrechtmatige daad zich enkel op het oranje en rode veld, waarbij 
in asbestaansprakelijkheidszaken de diameter van het oranje veld, de ‘geobjecti-
veerde kennis’ kan verschillen, naarmate het gaat om een blootstelling aan blauw 
of bruin, of wit asbest, en naarmate het gaat om een bedrijf in de primaire en 
secundaire, of in de tertiaire en quartaire asbestindustrie, en, tot slot en niet 
onbelangrijk, afh ankelijk van de grootte van het bedrijf. Immers, hoe groter het 
bedrijf, hoe groter het profi jt en hoe groter de mogelijkheden om onderzoek te 
doen naar relevante risico’s.

561. Artikel 7:658 lid 1 BW behelst een schuldaansprakelijkheid en geen risico-
aansprakelijkheid. Wanneer de werkgever aan zijn zorgplicht heeft  voldaan, is hij 
niet aansprakelijk voor de schade die de werknemer in de uitoefening van zijn 
werkzaamheden heeft  geleden. Uit artikel 7:658 BW volgt (daarom) geen absolute 
waarborg van bescherming tegen werknemersschade. Vanwege de vergaande 
zorgplicht aan de kant van de werkgever bestaat er discussie of er toch geen sprake 
is van risicoaansprakelijkheid.833 Dit is niet het geval, aldus de Hoge Raad.834

562. De Hoge Raad heeft  daarnaast ook bevestigd dat er een ondergrens bestaat 
van eigen verantwoordelijkheid van de werknemer, die uiteraard ook voordelen 
haalt uit de arbeidsovereenkomst. Het gaat immers niet om een louter eenzijdige 
relatie. Het verrichten van arbeid is van oudsher een essentieel middel van bestaan 
en bescherming geweest tegen sociale risico’s.

Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar een arrest van de Hoge 
Raad van 4 oktober 2002 (het zogenaamde ‘broodmesarrest’).835 In deze zaak ging 
het om de gezondheidsschade van een werknemer, die zich gesneden had aan een 
nieuw broodmes. De Hoge Raad achtte de werkgever niet aansprakelijk, aange-
zien het algemeen bekend is dat een mes scherp is en dat daar dan ook voorzichtig 
mee moet worden omgegaan. De werkgever mag erop rekenen dat zijn werkne-
mer ook rekening houdt met en voldoende kennis heeft  van de algemeen bekende 
gevaren. De werknemer is immers ook gehouden tot een algemene voorzichtig-

832 Deze aansprakelijkheid wordt gerechtvaardigd omdat het in deze gevallen voor de benadeelde 
vaak moeilijk zo niet onmogelijk wordt geacht om aan te tonen door wiens fout de schade is 
veroorzaakt en wie daar dan voor verantwoordelijk is (zie bv. PG Boek 6, p. 753 ten aanzien van 
de aansprakelijkheid voor opstallen).

833 Zie P.S. Fluit, a.w. 2000, p. 43 en Y. Waterman, a.w. 2009, p. 82.
834 Zie in deze zin: HR 27 april 2007, NJ 2008, p. 462 (Kalai/Petit); HR 12 december 2008, NJ 2009, 

p. 332 (Maatzorg/Van der Graaf ).
835 HR 4 oktober 2002, NJ 2004, 174, JAR 2002, p. 259 (Laudy/Fair Play).
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heidsplicht bij de uitvoering van arbeidswerkzaamheden. Van hem kan worden 
gevergd dat hij een redelijke mate aan zorgvuldigheid in acht neemt met betrek-
king tot gevaren die zich in het dagelijks leven kunnen voordoen.836

563. De werkgever kan zo bijvoorbeeld ook trachten om aan aansprakelijkheid 
ontsnappen, door zich te verweren op grond van het opzettelijke of bewust roeke-
loze gedrag van de werknemer bij de uitvoering van de arbeid. Het is echter aan de 
werkgever om het bestaan van de opzet of bewuste roekeloosheid te stellen en 
bewijzen (art. 7:658 BW).837 Uit de jurisprudentie blijkt dat in het kader van een 
aansprakelijkheidsstelling van de werkgever, op grond van artikel 7:658 BW zel-
den wordt aangenomen dat er sprake is van opzet of bewust roekeloos handelen 
aan de zijde van de werknemer (zie de uitspraak in de zaak Pollemans/Hoondert).838 
Dit verweer is thans bijna onmogelijk geworden, doordat de Hoge Raad hier zeer 
hoge eisen aan stelt.839

Het zou in asbestschadezaken overigens ook vrij ongerijmd zijn dat een werk-
gever die met kennis van zaken zijn werknemers blootgesteld heeft  aan asbestge-
zondheidsrisico’s, (een deel van) de vergoeding zou kunnen terugvorderen van 
een werknemer die zelf wetens en willens deze blootstelling aan asbest heeft  ‘aan-
vaard’.

8.2.1.2. De bewijslastverdeling840

564. Wanneer door een schadeverwekkende handeling schade ontstaat, zal in 
de eerste plaats nagegaan moeten worden of deze schade, via het aansprakelijk-
heidsrecht, wel op de rechtstreekse dader kán worden verhaald. Slechts indien een 
onrechtmatigheid van de dader wordt vastgesteld, kan daar voor de benadeelde 
het voordeel van de vergoeding (en de erkenning) uit voortvloeien, althans voor 
zover aan de overige vereisten van aansprakelijkheid (causaal verband en schade)
is voldaan, en de verjaringstermijn nog niet is verstreken.

565. Uitgangspunt is dat diegene die zich op de fout van de schadeveroorzaker 
beroept, zowel de fout als het causale verband met de aangevoerde schade moet 
bewijzen. Dit principe is een toepassing van een algemene richtlijn uit het civiele 
procesrecht: wie stelt moet bewijzen, neergelegd in artikel 150 Rv. De eiser zal aan 

836 Zie bv. ook HR 9 juli 2004, LJN AO8171.
837 Y. Waterman, a.w. 2009, p. 46.
838 HR 20 september 1996, NJ 1997, p. 198. Zie ook: HR 11 september 1998, NJ 1998, p. 870 (Van 

der Wiel/Philips) en HR 16 juni 2000, NJ 2000, p. 584 (St. Willibrord).
839 S.D. Lindenbergh, a.w. 2001, p. 17.
840 W.H.D. Asser, “De bewijslastverdeling in verband met artikel  7:658 lid 2 BW” in C.J.M. 

Klaassen e.a. (red.), Aansprakelijkheid in beroep, bedrijf of ambt, Deventer, Kluwer, 2003, p. 61 
e.v. Ondertussen is in het stelsel van art. 7:658 lid 2 BW de bewijslast omgekeerd; zie onder 
meer H.J.W. Alt, Ongelijkheidscompensatie bij stelplicht en bewijslast in het civiele arbeidsrecht 
en het ambtenarenrecht (diss. Leiden), p. 193 e.v., zie randnummer 849 e.v.
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de hand van de feiten en omstandigheden van het geval in de eerste plaats moeten 
stellen en bewijzen dat de gedaagde jegens hem/haar onrechtmatig heeft  gehan-
deld. Hoe toont een gewone werknemer aan dat zijn werkgever soms vele decen-
nia geleden zijn zorgplichten jegens de werknemers heeft  geschonden? Hoe toont 
hij bijvoorbeeld aan op welke wijze hij is blootgesteld aan asbest? Wat was de 
intensiteit van die blootstelling? Wat waren de beschikbare beschermingsmidde-
len en veiligheidstechnieken? In het arrest Janssen-Nefabas841 heeft  de Hoge Raad 
zich over deze kwestie uitgesproken.

De feiten in deze zaak kunnen als volgt worden samengevat. Janssen heeft  vanaf 1945, 
met een korte onderbreking van 1948 tot 1950, van 1945 tot in 1972 gewerkt bij Nefabas, 
een asbestbedrijf waar asbestpapier voor isolatiepakkingen werd geproduceerd. Het 
asbestpercentage van deze producten lag vaak hoog, hoger dan in de asbestcementwar-
enindustrie. Het asbest in deze materialen was doorgaans matig tot slecht hechtgebon-
den.842 In 1970 kreeg Janssen gezondheidsklachten. In 1972 werd asbestose ontdekt. Het 
causaal verband tussen de ziekte van Janssen en de blootstelling aan asbest bij Nefabas 
wordt niet betwist. Janssen beweert dat Nefabas heeft  nagelaten om de veiligheidsmaat-
regelen te treff en, die redelijkerwijs in verband met de aard van de arbeid van haar 
gevorderd konden worden, terwijl Nefabas op de hoogte was of had moeten zijn van het 
gevaar van asbest voor de gezondheid. Daartoe heeft  Janssen onder meer aangevoerd 
dat er geen beveiliging was in de vorm van stofmaskers en dat de stofafvoer in de begin-
jaren nihil en daarna onvoldoende was.

566. De Hoge Raad heeft  in het arrest Janssen/Nefabas vooropgesteld dat de 
regel dat de werknemer moet stellen en bewijzen dat de werkgever onvoldoende 
veiligheidsmaatregelen heeft  genomen, als uitgangspunt juist is, maar dat de 
werknemer zich wegens de aard van de materie vaak noodgedwongen tot hoofd-
lijnen zal moeten beperken en dat dit gevolgen heeft  voor de eisen waaraan de 
motivering van de betwisting door de werkgever moet voldoen.843 De eiser zal 
aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval in de eerste plaats 

841 HR 6 april 1990, NJ 1990, p. 573 (Janssen-Nefabas).
842 Asbest in kaart, www.agentschapnl.nl/sites/default/fi les/sn_bijlagen/RapportAsbestinKaart 

–24-187269.pdf.
843 Met name kwam het dan aan de werkgever toe om in het algemeen de omstandigheden moeten 

aangeven die meer in zijn sfeer liggen dan in die van de werknemer, en dit in het bijzonder 
wanneer de werknemer zich beroept op de overtreding van wettelijke regels met betrekking tot 
de gevaren van de door de werkgever te produceren of te verwerken stoff en. De werkgever zal 
dan de feiten en omstandigheden moeten vermelden die aannemelijk maken dat en op welke 
wijze hij aan zijn verplichtingen heeft  voldaan. Wanneer zulke regels ontbreken of onvol-
doende zijn uitgewerkt zal de werkgever in geval van aantasting van de gezondheid van één of 
meer van zijn werknemers door een dergelijke stof, onder meer hebben aan te geven in hoe-
verre hij zich tijdig omtrent het aan die stof verbonden gevaar en de met het oog daarop te 
treff en voorzieningen heeft  laten voorlichten, bv. door deskundigen, onderscheidenlijk 
waarom een dergelijk onderzoek of dergelijke voorzieningen redelijkerwijs van hem niet kon-
den worden gevergd. In beginsel ligt het op de weg van de werkgever om aan te geven wat naar 
zijn mening in het relevante tijdvak in soortgelijke bedrijven als het zijne als norm voor de 
veiligheid gebruikelijk was.



Hoofdstuk 8. Ontwikkelingen op het vlak van het
buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht

Intersentia 305

moeten stellen en bewijzen dat de gedaagde jegens hem/haar onrechtmatig heeft  
gehandeld, tenzij dit logischerwijze voortvloeit uit de feitelijke situatie zelf. De 
rechter kan dan een vermoeden aannemen.844 Ook hoeft  de eiser de feiten die 
strafrechtelijk zijn vastgesteld, niet meer te bewijzen.845

567. Met de invoering van artikel 7:658 BW is echter verandering gekomen in 
de bewijslastverdeling, althans in de werkgever-werknemerrelatie. Met arti-
kel 7:658 BW heeft  de wetgever sinds 1997846 een groot gedeelte van de bewijslast 
in arbeidsverhoudingen expliciet bij de werkgever gelegd. De werknemer kan vol-
staan met het stellen en aantonen van de geleden schade en van het causale ver-
band tussen de schade en de uitoefening van de werkzaamheden. Het is dan aan 
de werkgever om te bewijzen dat hij voldoende veiligheidsmaatregelen heeft  geno-
men. Is de oorzaak onbekend, dan ontkomt de werkgever slechts aan aansprake-
lijkheid indien hij aantoont dat hij aan al zijn verplichtingen heeft  voldaan847 (of 
bewijst dat de schade in belangrijke mate te wijten is aan de opzet of bewuste 
roekeloosheid van de werknemer).848

568. Deze bewijsregels gelden nu voor alle beroepsziektengeschillen. De Hoge 
Raad heeft  in de zaak Unilever/Dijkmans849, die ook een asbestkwestie betrof, 
expliciet een verlichte stelplicht voor de werknemer aangenomen in geval van een 
asbestgerelateerde beroepsziekte. De werknemer die jarenlang in een asbestbedrijf 
heeft  gewerkt, hoeft  alleen te stellen en te bewijzen dat hij ziek is geworden en dat 
hij in aanraking is gekomen met asbest tijdens zijn beroepswerkzaamheden en dat 
deze blootstelling de beroepsziekte kon veroorzaken. Wanneer een werknemer bij 
het verrichten van de arbeid blootgesteld is geweest aan een voor de gezondheid 
gevaarlijke stof, dan moet het door de werknemer te bewijzen causaal verband wor-
den aangenomen wanneer de werkgever nagelaten heeft  de maatregelen te treff en 
die redelijkerwijs noodzakelijk waren om te voorkomen dat de werknemer in de 
uitoefening van zijn arbeid schade lijdt, behoudens tegenbewijs van de werkgever. 
Wel benadrukte de Hoge Raad in het Havermans/Luyckx-arrest dat alvorens aan 
dit rechterlijke vermoeden wordt toegekomen, de werknemer wel nog moet te stel-
len en indien nodig bewijzen dat hij in aanraking is gekomen met schadelijke stof-

844 HR 6 april 1990, NJ 1990, p. 573 (Janssen-Nefabas).
845 Krachtens art. 161 Rv. levert een in kracht van gewijsde gegaan, op tegenspraak gewezen von-

nis waarbij de Nederlandse strafrechter bewezen heeft  verklaard dat iemand een feit heeft  
begaan, dwingend bewijs op van dat feit. Maar ook enkel van dat feit: de strafrechtelijke kwa-
lifi catie bindt niet de civiele rechter in de beoordeling van het feit.

846 Voor 1 april 1997 was art. 7A:1638x lid 2 (oud) BW van toepassing: “Zijn die verplichtingen niet 
nagekomen, dan is de werkgever gehouden tot vergoeding der schade aan den arbeider dienten-
gevolge in de uitoefening zijner dienstbetrekking overkomen, tenzij door hem het bewijs wordt 
geleverd, dat die nietnakomingaan overmacht, of die schade in belangrijke mate mede aan grove 
schuld van den arbeider is te wijten, alles behoudens de bepalingen van hoofdstuk XII der 
Ongevallenwet.”

847 HR 3 december 1999 (Fransen/Pasteurziekenhuis), NJ 2000, p. 211, noot Pas.
848 W.C.L. Van der Grinten, Arbeidsovereenkomstenrecht, Deventer, Kluwer, 2005, p. 232-233.
849 HR 17 november 2000, JAR 2000, p. 261 (Unilever/Dikmans).
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fen tijdens zijn werkzaamheden. Als de werkgever de blootstelling gemotiveerd 
betwist, zal de werknemer deze moeten bewijzen.850 De bewijslast met betrekking 
tot de blootstelling blijft  dus op de werknemer rusten. De werknemer zal tevens 
aannemelijk moeten maken dat zijn ziekte veroorzaakt kan zijn door de schadelijke 
stoff en.851 Zo is het aan de werknemer om in geval van een beroepsziekte te stellen 
dat hij daadwerkelijk gedurende zijn werkzaamheden blootgesteld is geweest aan 
asbest.852 Vervolgens dient de werknemer te bewijzen dat zijn beroepsziekte kan 
zijn veroorzaakt als gevolg van de blootstelling aan asbest, waarna het causaal ver-
band, behoudens tegenbewijs, vermoed wordt aanwezig te zijn.853 Wanneer dit niet 
kan worden aangetoond, zal de vordering van de werknemer toch stranden.854 Dat 
enkel de mogelijkheid bestaat dat de schade in de uitoefening van de werkzaamhe-
den werd opgelopen, is onvoldoende om tot aansprakelijkheid van de werkgever te 
besluiten.855 Wel is het zo dat wanneer de werkgever over een bepaalde periode in 
de tijd zijn zorgplicht heeft  geschonden (en gedurende een andere periode niet), het 
bewijs, in gevallen van sluipende schade, dat de oorzaak van de ziekte niet te her-
leiden is tot een periode waarin de werkgever een fout kan worden bewezen (‘aan-
sprakelijkheidstijdvak’), op de werkgever rust.856

569. In geval van een asbestgerelateerde beroepsziekte zal dit in Nederland 
thans zelden nog een onoverkomelijk probleem vormen. Immers, om de afh ande-
ling van ‘asbestschadeclaims’ waarvoor het Instituut Asbestslachtoff ers tussen-
komt als bemiddelaar in asbestschadezaken, te vereenvoudigen en te versnellen, 
zijn enkele expertsystemen uitgewerkt op het terrein van de asbestblootstelling, 
met name een elektronisch expertsysteem uitgewerkt voor het beoordelen van de 
historische asbestblootstelling in bedrijfstakken en beroepen in de periode 1945-
1994: de zogenaamde ‘asbestkaart’.857 Daarnaast laten de protocollen van de 
Gezondheidsraad toe om aan de hand van enkele criteria aan te tonen dat de 
ziekte veroorzaakt werd door blootstelling aan asbest in de professionele sfeer.858 
Voor andere beroepsziekten kan deze bewijslast nog problematisch zijn. De werk-
nemer moet immers de feitelijke (relevante) blootstelling aan risico’s voor zijn 
gezondheid aantonen. Het kan daarbij heel moeilijk zijn voor een gewone werk-
nemer in de bouw, schoonmaakbedrijven enzovoorts in de eerste plaats om vast 

850 HR 26 januari 2001, NJ 2001, p. 597 (Weststrate/De Schelde).
851 HR 23 juni 2006, NJ 2006, p. 354 (Havermans/Luyckx).
852 HR 26 januari 2001, NJ 2001, p. 597 (Weststrate/De Schelde).
853 HR 17 november 2000, NJ 2001, p. 596 (Unilever/Dikmans). Dezelfde omkeringsregeling kan 

volgens de rechtspraak van de Hoge Raad toegepast worden buiten een arbeidsrelatie (HR 
17 december 2004, RvdW 2005, p. 4 (Hertel/Van der Lugt), zie hierna randnummer 856 e.v.).

854 HR 9 januari 2009, NJ 2011, 252, met noot T.F.E. Tjong Tjin Tai. Zie bv. Gerechtshof ’s-Graven-
hage 18  augustus 2009, LJN: BJ5651. See also: Rechtbank ’s-Gravenhage 4  april 2012, LJN: 
BW1118, www.rechtspraak.nl.

855 HR 26 januari 2001, NJ 2001, p. 597 (Weststrate/De Schelde).
856 HR 25 juni 1993, NJ 1993, p. 686, noot Pas (Cijsouw/De Schelde I).
857 Zie hoofdstuk elf voor een beschrijving van het Instituut Asbestslachtoff ers en de afh andeling 

van schadeclaims door dat instituut.
858 Rapport van de Commissie Asbestprotocollen nr. 1998/10 (Gezondheidsraad 1998).
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te stellen en in de tweede plaats om aan te tonen dat hij aan een bepaalde gevaar-
lijke stof is blootgesteld in het verleden.

8.2.2. AANSPRAKELIJKHEIDSCLAIMS NA EEN 
ASBESTBLOOTSTELLING IN DE PARA-
PROFESSIONELE SFEER EN IN HET LEEFMILIEU

8.2.2.1. Refl exwerking van de werkgeversaansprakelijkheid in de Nederlandse 
jurisprudentie

570. Zoals aangeduid in deel één, was er in de epidemiologische literatuur 
wereldwijd eerst aandacht voor het lot van werknemers die werden blootgesteld 
aan asbest. In een tweede fase kwam de focus te liggen bij de huisgenoten van 
werknemers die met asbest in aanraking kwamen. In een derde fase uiteindelijk 
bij de milieuslachtoff ers. Ook in het overheidsbeleid zijn deze drie categorieën 
gedupeerden aangemerkt als afzonderlijke aandachtsgroepen voor wie beleid in 
chronologische volgorde werd uitgevaardigd (zie hierover deel twee).

571. In de aansprakelijkheidsclaims die de Hoge Raad bereikten, ging het om 
dezelfde volgorde. Eerst ging het om vorderingen van werknemers die hun werk-
gevers aansprakelijk stelden op grond van werkgeversaansprakelijkheid.

572. Vanaf het einde van de jaren negentig manifesteerden zich in de jurispru-
dentie vervolgens drie andere groepen asbestgedupeerden:
– de met de werknemers gelijkgestelde arbeidskrachten;
– de huisgenoten;
– de slachtoff ers van een asbestblootstelling in het leefmilieu.

A. Aansprakelijkheid van een bedrijf dat niet de formele of materiële 
werkgever is ten aanzien van derden (arbeidspersoneel)

573. Een bijzondere categorie, die nauw aansluit bij de eerste categorie, zijn de 
arbeidskrachten die niet door een arbeidsovereenkomst met de werkgever zijn 
verbonden. Het gaat dan om een aansprakelijkheidsclaim die gericht wordt 
tegen een bedrijf dat met asbest werkt, en die ingesteld worden door anderen 
dan de eigen werknemers. Deze aansprakelijkheid, die gebaseerd is op  arti-
kel 6:162 BW, werd aangenomen door de Hoge Raad in de zaak Hertel/Van der 
Lugt.859 De eisers in deze zaak verweten Hertel dat zij hun vader tijdens zijn 
isolatiewerkzaamheden in scheepsruimtes voor een werf heeft  blootgesteld aan 
(grote hoeveelheden) asbest(stof). De vader werkte aan boord van de door Her-

859 HR 17 december 2004, RvdW 2005, p. 4.
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tel behandelde schepen, maar was in dienst bij deze werf (NDSM), die later fail-
liet is verklaard. Het betrof hier een vordering ingesteld tegen een bedrijf dat 
niet de formele of materiële werkgever was van de vader van eisers. Deze vader 
had wel op en rond diens werkplek met asbest gewerkt. Hertel werd verweten 
geen maatregelen te hebben getroff en tegen de kans op asbestose of longkanker, 
waardoor ook de kans op het ontwikkelen van mesothelioom aanmerkelijk was 
vergroot.

574. In het arrest van 17 december 2004 heeft  de Hoge Raad óók een verhoogde 
zorgvuldigheidsnorm aanvaard van bedrijven, met het oog op de belangen van 
diegenen die zich bevinden in de directe nabijheid van een plaats waar met asbest 
wordt gewerkt, ook al is het betrokken bedrijf niet de formele of materiële werk-
gever van de eiser, en dit weliswaar niet op grond van artikel 7:685 BW, maar op 
grond van artikel 6:162 BW:

“De rechtmatigheid van het handelen van Eternit moet worden beoordeeld in het licht 
van de maatschappelijke opvattingen ten tijde van de aan Eternit verweten gedragin-
gen of nalatigheden. Daarbij verdient opmerking dat vanaf het moment waarop bin-
nen de maatschappelijke kring waartoe Eternit behoort, bekend moest worden geacht 
dat aan het werken met asbest gevaren voor de gezondheid zijn verbonden, een ver-
hoogde zorgvuldigheidsnorm had te gelden met het oog op de belangen van diegenen 
die zich bevinden in de directe nabijheid van een plaats waar met asbest wordt gewerkt. 
Het is afh ankelijk van de omstandigheden van het geval en van de toentertijd bestaande 
kennis en inzichten, welke veiligheidsmaatregelen vanaf dat moment van Eternit kon-
den worden verwacht. In dat verband zijn mede van belang de mate van zekerheid dat 
het werken met asbest gezondheidsrisico’s meebracht en de aard en ernst van die 
 risico’s.”

575. Hoewel de Hoge Raad aldus uitdrukkelijk een onderscheid heeft  gemaakt 
tussen de aansprakelijkheid van een asbestbedrijf op grond van artikel 7:658 BW en 
de aansprakelijkheid op grond van artikel 6:162 BW (en daarmee tussen de zorg-
plicht van het bedrijf als de werkgever en de zorgplicht daarbuiten), zijn de verschil-
len tussen beide zorgplichten in de materie van de asbestaansprakelijkheid niet zo 
heel groot. De invulling die de Hoge Raad geeft  aan de zorgvuldigheidsnorm van 
artikel 6:162 BW, komt in grote mate overeen met de in de asbestjurisprudentie 
ontwikkelde norm van artikel 7:658 BW. Op het vlak van de bewijslast blijven er 
echter verschillen bestaan.

576. Bij toepasselijkheid van artikel 7:658 BW zal een werknemer slechts hoe-
ven te stellen en bewijzen dat hij ziek is geworden tijdens de uitvoering van zijn 
werkzaamheden. Slaagt hij daarin, dan komt (het grootste gedeelte van) de 
bewijslast te liggen bij de werkgever. Op grond van artikel 6:162 BW geldt als uit-
gangspunt dat deze eisers zullen moeten stellen en bewijzen dat hun wederpartij 
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ten tijde van de blootstelling op de hoogte had kunnen of moeten zijn van de 
gevaren verbonden aan de wijze waarop de blootstelling plaatsvond.860

B. Th uisblootstelling

577. Het gevaar van een asbestblootstelling strekt zich, zoals in deel een uiteen-
gezet, niet alleen uit tot diegenen die op of nabij de arbeidsplaats werkzaamheden 
verrichten. Werknemers die destijds met asbest werkten, lieten thuis hun werk-
kleding wassen door hun echtgenote of kinderen. Daardoor werden ook deze laat-
sten blootgesteld aan asbest.

Ook enkele slachtoff ers van zogenaamde ‘household exposure’ zijn aansprake-
lijkheidsprocedures gestart tegen de (voormalige) werkgever van hun echtgenoot 
of vader tot vergoeding van de eigen schade. De werkgever had blootstelling van 
de gezinsleden moeten voorkomen door de met asbest besmette kleding van haar 
personeel in de fabriek te laten wassen, is dan de gedachte.

578. In Nederland wordt niet snel aanvaard861 dat de relativiteitsleer862 een hin-
dernis vormt voor een aansprakelijkheidsstelling van de werkgever door gezinsle-

860 C.C. van Dam, a.w. 2000, nr. 1516 e.v.; J. Spier, T. Hartlief, G.E. Van Maanen en R. Vriesendorp, 
Verbintenissen uit de wet en schadevergoeding, Deventer, Kluwer, 2003, p. 40-54.

861 In Common law-landen vormt de relativiteitsleer (‘reaonable foreseeability test’) soms wel 
een breekpunt bij de vestiging van aansprakelijkheid. Vooraleer een ‘liability in negligence’ 
kan worden vastgesteld, moet de verweerder ‘a duty of care’ hebben geschonden ten aanzien 
van de belangen van de gedupeerde. In letselschadezaken geldt bovendien de vereiste dat de 
specifi eke schade van de gedupeerde ‘reasonable foreseeable’ moet zijn geweest. Er moet 
sprake geweest zijn van letselschade. De letselschade moet veroorzaakt zijn door de ver-
weerder (of deze moet hebben bijgedragen tot het ontstaan ervan in de zin van ‘materially 
contributed to the physical harm’. De bewijslast van het vervuld zijn van de voorwaarden 
rust op de eiser (‘on the the balance of probabilities’) In de zaak Maguire v Harland & Wolff  
(Court of Appeal, [2005] EWCA Civ 1) bv. was een vordering ingesteld door de echtgenote 
van een werknemer, die gewerkt had op een scheepswerf en daar blootgesteld was geweest 
aan asbest in de periode 1661-1965. Hoewel de werknemer zelf niet ziek was geworden ten 
gevolge van de asbestblootstelling, werd bij zijn echtgenote, die de asbestkledij had gewas-
sen, wel een asbestgerelateerde kanker vastgesteld. De enige mogelijke bron van blootstel-
ling aan asbest was het contact met de asbestkledij van de man had de rechter vastgesteld. 
Hoewel rechtens ook vast was komen te staan dat de werkgever een zorgplicht had geschon-
den (ten aanzien van de man als werknemer), kon volgens het appelgerecht in dit geval rech-
tens niet worden aangenomen dat het redelijk voorzienbaar was voor de werkgever dat óók 
de echtgenote van de werknemer ziek zou kunnen kunnen worden ten gevolge van deze 
blootstelling, zodat de werkgever daarop niet voorzien had moeten zijn: “the defendant[s] 
could not be [held] negligent in having failed to foresee the risk to the health of the worker’s 
wife.” (M.A. Jones, “Principles of Liability in Tort; Causation in Tort: General Principles; 
General Defences; Negligence” in M.A. Jones, Clerk & Lindsell on Torts. Londen, Sweet & 
Maxwell, 2010).

862 In beginsel zal echter eerst nog voldaan moeten zijn aan de relativiteitsvereiste. Dit houdt in 
dat de geschonden norm moet strekken tot bescherming tegen de schade zoals deze werd gele-
den door de benadeelde. Met betrekking tot psychische schade strekken de verkeers- en veilig-
heidsnormen tot bescherming van de rechtstreekse slachtoff ers. Zie hierover C.C. van Dam, 
a.w. 2000, nr. 1516 e.v.; J. Spier, T. Hartlief, G.E. Van Maanen en R. Vriesendorp, Verbintenissen 
uit de wet en schadevergoeding, Deventer, Kluwer, 2003, p. 40-54.
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den van werknemers, maar wordt de zorgplicht van de werkgever voor huisgeno-
ten van werknemers toch als minder zwaarwegend ingeschat.

579. De Rechtbank Amsterdam heeft  in een vonnis van 24 maart 1999863 geoor-
deeld dat de schending van een veiligheidsnorm (die strekt tot het voorkomen van 
het ontstaan van asbestziekten onder werknemers) meebrengt dat óók letsel dat 
buiten de normale lijn der verwachtingen ligt, aan de overtreder van die norm 
kan worden toegerekend864:

“Of Ajax in de periode van 1949 tot 1978 kenbaar was dat een asbestziekte bij gezinsle-
den van haar werknemers door inademing van asbest in de huiselijke sfeer kon ontstaan 
(…) is niet van doorslaggevend belang. (…) Ajax [heeft ] een veiligheidsnorm (…) 
geschonden die strekte ter voorkoming van het ontstaan van asbestziekten onder haar 
werknemers (…) De inademing van asbeststof door gezinsleden van werknemers die bij 
hun werk aan asbest worden blootgesteld en het asbeststof onder meer in hun kleding 
meedragen naar huis ligt zodanig in het verlengde van de blootstelling van werknemers 
aan asbest dat dit aan Ajax als overtreder van de betreff ende veiligheidsnorm kan wor-
den toegerekend.”

580. Maar de aanvaarding van een zorgplicht van de werkgever voor huisgeno-
ten van de werknemers is in Nederland toch nog geen gewonnen zaak, zo blijkt uit 
de jurisprudentie. Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar een vonnis 
van de Rechtbank Middelburg van 11 september 2002.865

Eiseres, de dochter van een oud-werknemer van Wilton-Fijenoord stelt dat verweerder, 
de scheepswerf Wilton-Fijenoord een (ernstig) verwijt gemaakt kan worden van het feit 
dat zij tussen 1954 en 1975 heeft  nagelaten veiligheidsmaatregelen te treff en ter bescher-
ming van haar werknemers waarmee zij tevens het risico heeft  genomen dat huisgenoten 
van haar werknemers aan asbest zouden worden blootgesteld. Fijenoord was in de peri-
ode 1954-1975 en in ieder geval vanaf begin jaren zestig volgens haar niet alleen bekend 
met het gevaar, waaronder dat van mesothelioom, van blootstelling aan asbest voor 
haar werknemers, maar ook met het gevaar dat ontstond voor huisgenoten van haar 
werknemers die via werkkleding, schoeisel en haren van haar werknemers met asbest in 
contact kwamen. Voor zover Wilton-Fijenoord daarmee niet bekend was, had zij daar-
mee bekend behoren te zijn. Gelet hierop had Wilton-Fijenoord in de relevante periode 
veiligheidsmaatregelen moeten en kunnen nemen, niet alleen om haar werknemers, 
maar ook hun huisgenoten te beschermen tegen de gevaren van asbest. De scheepswerf 
voerde daar tegen in dat de mate van verwijtbaarheid moet worden beoordeeld aan de 
hand van de inzichten die golden in de periode van 1954 tot en met 1962. De moeder van 
verweerster zou immers schrift elijk verklaard hebben dat zij in de periode van 1952 tot 
± 1962 de overal van haar echtgenoot-werknemer, waste. Dit betekent dat in ieder geval 

863 Rb. Amsterdam 24 maart 1999, VR 2000, p. 25.
864 Rb. Amsterdam 24 maart 1999, VR 2000, p. 25; zie ook Rb. Almelo 27 januari 1999, VR 2000, 

p. 24.
865 Rb. Middelburg 11 september 2002, JAR 2003, p. 11.
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vanaf 1962 de werkkledij bij Wilton-Fijenoord werd achtergelaten om gewassen te wor-
den. Dit betekent dat de gestelde thuisblootstelling al vóór 1962 moet hebben plaatsge-
vonden. In deze periode was de scheepswerf naar eigen zeggen niet bekend met het feit 
dat asbest mesothelioom kan veroorzaken, laat staan dat dit door een thuisblootstelling 
zou kunnen gebeuren. Daarnaast voerde de scheepswerf aan, dat, zo al vast zou komen 
te staan dat zij onrechtmatig jegens haar werknemer zou hebben gehandeld en/of enige 
zorgplicht jegens hem zou hebben geschonden, er op die grond nog geen sprake is van een 
hoge mate van verwijtbaarheid jegens de eiseres.

581. De rechtbank zag geen grond voor een doorbreking van de verjaringsrege-
ling. De rechtbank achtte het van belang dat het hier niet gaat om de rechtstreekse 
blootstelling van een werknemer aan onveilige werkomstandigheden, maar om 
thuisblootstelling van de huisgenoten van deze werknemer. Zelfs indien er sprake 
zou zijn van geweest van een schending van de zorgplicht ten aanzien van de 
vader-werknemer, kan daar volgens de rechtbank niet zonder meer worden uit 
afgeleid dat óók tegenover eiseres een zorgplicht is geschonden. De kennis 
omtrent de gevaren van het werken met asbest voor de werknemers impliceert 
niet dat ook bekend was dat reeds het meenemen van een enkel kristal in het haar 
of de kleding tot mesothelioom bij de gezinsleden van die werknemers kon lei-
den. Dat die kennis reeds in de periode vóór 1962 aanwezig zou zijn bij de 
scheepswerf, heeft  eiseres volgens de rechtbank niet voldoende aannemelijk 
gemaakt.

In de kern staat hier de gedachte centraal dat tegenover huisgenoten van werk-
nemers in ieder geval weliswaar een zorgplicht geldt, maar een andere zorgplicht 
dan de zorgplicht jegens de werknemers zelf. Wat precies moet worden verstaan 
onder deze ‘andere zorgplicht’ wordt in de jurisprudentie nog niet nader toege-
licht, maar gevoeglijk mag aangenomen worden dat het daarbij gaat om een zorg-
plicht die in elke geval niet uitstijgt boven datgene wat normaal gesproken aan 
zorg door derden te verwachten is, dit in tegenstelling tot de zorgplicht op grond 
van artikel 7:658 BW.

De overwegingen van de Hoge Raad in het arrest Hertel/Van der Lugt waar 
wel een verhoogde zorgplicht werd aangenomen ten aanzien van ‘ander arbeids-
personeel’, hebben dus geen werkelijke betekenis ten aanzien van huisgenoten 
van werknemers.

C. Blootstelling aan asbest in het leefmilieu

Niet alleen de asbestgedupeerden in de professionele sfeer en in de para-professi-
onele sfeer, ook de leefmilieuslachtoff ers zouden zich na verloop van tijd als derde 
categorie asbestgedupeerden presenteren in het aansprakelijkheidsrecht, en dat in 
de verschillende risicosferen waar een blootstelling aan asbest in het leefmilieu 
kan plaatsvinden (cf. hoofdstuk 3.4):
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Risico’s
in het

leefmilieu

Asbest in 
afval- en

sloopmateriaal

Asbest in de
privéwoning en

in producten

Asbest in
publieke

gebouwen

Asbest in
water, grond

en lucht

582. De vraag of een aansprakelijkheidsvordering mogelijk is tegen asbestbe-
drijven naar aanleiding van een blootstelling aan asbest in het algemene leefmi-
lieu (bv. door contact met asbesthoudende producten of asbesthoudend afval of 
door het wonen in de nabijheid van een asbestbedrijf) kwam in Nederland voor 
het eerst aan bod in de zaak Horsting/Eternit866, waar deze vraag positief werd 
beantwoord.

Deze zaak betrof de vordering van een eiseres die op veertigjarige leeft ijd mesotheli-
oom had gekregen en niet op professionele wijze met asbest in aanraking was gekomen. 
Wel was zij in aanraking gekomen met asbest via een loods naast de ouderlijke woning 
die in 1971 was gebouwd. Het dak en de zijkanten van deze loods bestonden uit asbest-
cementplaten, gedeeltelijk aangebracht door een aannemer en gedeeltelijk door de 
broers van de vrouw. Zij was in aanraking gekomen met asbest doordat zij de werk-
kledij van haar broers had uitgeklopt en het erf had aangeveegd waarop de asbestpla-
ten werden verzaagd. Eiseres voerde aan dat de asbestplaten aangemerkt moesten 
worden als een gebrekkig product omdat de gevaren van asbestblootstelling al decen-
nialang bekend waren voordat Eternit de platen op de markt had gebracht. De eerste 
rechter en het appelgerecht volgden haar in die redenering. Meer in het bijzonder oor-
deelden zij dat Eternit de platen niet zonder waarschuwing op de markt had mogen 
brengen.

866 HR 25 november 2005, LJN AT8782, zie www.rechtspraak.nl (Nieborg-Horsting/Eternit). Zie 
hierover M. de Vries, “Aansprakelijkheid voor asbestblootstelling”, TVP 2006, nr. 1, p. 22-27.
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583. De Hoge Raad liet het oordeel van de eerste rechter en het appelgerecht op 
dit punt in stand. De Hoge Raad verwees in deze zaak opmerkelijk genoeg naar 
zijn eerdere rechtspraak in het arrest Hertel/Van der Lugt867:

“De rechtmatigheid van het handelen van Eternit moet worden beoordeeld in het licht 
van de maatschappelijke opvattingen ten tijde van de aan Eternit verweten gedragingen 
of nalatigheden. Daarbij verdient opmerking dat vanaf het moment waarop binnen de 
maatschappelijke kring waartoe Eternit behoort, bekend moest worden geacht dat aan 
het werken met asbest gevaren voor de gezondheid zijn verbonden, een verhoogde zorg-
vuldigheidsnorm had te gelden met het oog op de belangen van diegenen die zich bevin-
den in de directe nabijheid van een plaats waar met asbest wordt gewerkt. Het is afh an-
kelijk van de omstandigheden van het geval en van de toentertijd bestaande kennis en 
inzichten, welke veiligheidsmaatregelen vanaf dat moment van Eternit konden worden 
verwacht. In dat verband zijn mede van belang de mate van zekerheid dat het werken 
met asbest gezondheidsrisico’s meebracht en de aard en ernst van die risico’s (vgl. HR 
17 december 2004, nr. C03/211, RvdW 2005, 4). Het hof heeft  deze maatstaven klaarblij-
kelijk aan zijn beoordeling van het geschil tussen partijen ten grondslag gelegd. Het is 
mitsdien van een juiste rechtsopvatting uitgegaan ter beoordeling van de rechtmatigheid 
van het handelen van Eternit.”

584. De Hoge Raad overwoog vervolgens dat het appelgerecht het beroep van 
Eternit op verjaring echter onvoldoende gemotiveerd had verworpen, waardoor 
de beslissing werd gecasseerd.

585. Opmerkelijk is dat in de jurisprudentie, via de refl exwerking van de ver-
hoogde zorgplicht die rust op de werkgever, ook een plicht tot het actief onder-
zoek doen naar schadelijke eff ecten wordt geconstrueerd voor de bedrijven ten 
aanzien van niet-werknemers, zoals omwonenden, ander personeel en afne-
mers van asbestproducten, die wellicht niet zou gelden op basis van de alge-
mene zorgvuldigheidsnorm. Weliswaar stranden vorderingen van leefmilieu-
slachtoff ers nog vaak op causaliteitsproblemen. Bij wijze van voorbeeld kan 
verwezen worden naar de uitspraak van de Voorzieningenrechter te Utrecht 
van 26  maart 2008.868 Eiser heeft  gedurende zes jaar schoolgelopen in een 
school waar asbesthoudend brandwerend materiaal aanwezig was. Op 26-jarige 
leeft ijd heeft  zich bij eiser mesothelioom geopenbaard. Onderzoek door de 
benadeelde wees uit dat de enige locatie waar hij met zekerheid met asbest in 
aanraking had kunnen komen, zijn school was. De voorzieningenrechter wees 
de vordering af omdat eiser onvoldoende concrete feiten en omstandigheden 
naar voren had gebracht die aannemelijk maakten dat hij in een bodemproce-
dure zou kunnen bewijzen dat zijn ziekte het gevolg is van blootstelling aan 
asbest in het schoolgebouw.

867 HR 17 december 2004, NJ 2006, p. 147 (Hertel/Van der Lugt).
868 Voorzieningenrechter Utrecht 26 maart 2008, LJN: BC7697, zie www.rechtspraak.nl.
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8.2.2.2. Refl exwerking van de Nederlandse rechtspraak over de 
werkgeversaansprakelijkheid in de Belgische jurisprudentie

586. In België heeft  de rechtbank van Brussel zich in een vonnis van 28 novem-
ber 2011869 ook uitgesproken over een vordering tot schadevergoeding van een 
asbestgedupeerde die geen werknemer was. Het betrof een vrouw die als huisge-
note van een oud-werknemer van het asbestbedrijf Eternit in België (Kapelle-op-
den-Bos) en tevens omwonende van het bedrijf met asbest in contact was geko-
men.870 Zoals hierna verder zal worden toegelicht in hoofdstuk tien, kunnen 
werknemers in België in beginsel zelf geen aansprakelijkheidsclaim richten 
tegen de werkgever. Deze geniet van een civielrechtelijke immuniteit. Doordat 
de problematiek van asbestgedupeerden, in tegenstelling tot wat in Nederland 
het geval was, daardoor ook gedurende langere tijd maatschappelijk ‘onzicht-
baar’ is gebleven, hebben zich ook gedurende langere tijd geen ‘andere’ slachtof-
fers (niet-werknemers) aangediend om via een juridische procedure een hogere 
vergoeding te verkrijgen voor hun gezondheidsschade, dan de uitkering die zij 
kunnen verkrijgen op grond van de algemene ziekteverzekering.

587. De rechtbank van Brussel heeft  nu echter recent in een eerste geschil, inge-
leid door een niet-werknemer, een dergelijke vordering wel gehonoreerd. Het 
betrof in dit geval een combinatie van een thuisblootstelling en een blootstelling 
aan asbest in het leefmilieu:

“De oorsprong van de asbestblootstelling bevond zich in de combinatie van twee types 
van niet-beroepsmatige blootstellingen bevindt: een para-beroepsmatige blootstelling 
van 1952 tot 1986 en een environmentele blootstelling van 1957 tot 1991.”

588. Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van het bedrijf stelde de recht-
bank in de eerste plaats vast dat er geen sprake is van een schending van geschre-
ven normen:

“Er is dus niet aangetoond dat [verweerster] de wetten of reglementen inzake asbest en 
asbestproducten zou overtreden hebben, en er kan haar op basis daarvan dan ook geen 
fout verweten worden.”

589. Wel is er volgens de rechtbank sprake geweest van een inbreuk op de onge-
schreven normen van voorzorg en voorzichtigheid. Hoewel het appelgerecht wel 
aanneemt dat het veroorzaken van schade op zichzelf niet foutief is, immers:

869 Rb. Brussel 28 november 2012, AR nr. 00/5546/A.
870 E. de Kezel, “Eerste asbestvonnis: moeilijke verjaringshorde gepasseerd”, Juristenkrant 2011, 

afl . 239, 3; “Asbest, verjaring en zorgplicht in het aansprakelijkheidsrecht” in K. Deketelaere 
(ed.), Jaarboek milieurecht 2011, Leuven, die Keure, 2012, p. 131-149.
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“In de regel is de verplichting om zo weinig mogelijk schade aan derden te berokkenen 
geen resultaatsverbintenis, maar moet deze steeds in concreto beoordeeld worden, reke-
ning houdend met de omstandigheden van de zaak en de op dat ogenblik aanwezige 
kennis”,

lijkt volgens het hof met de voorzienbaarheid van de schade, ook de fout gegeven 
te zijn. De rechter oordeelde naar de kern dat het asbestbedrijf, omdat het gaat om 
voor het bedrijf (soms reeds lang) kenbare gevaren of risico’s, te weinig heeft  
gedaan voor de bescherming van zijn werknemers en van zijn omwonenden, in 
het licht van de veiligheidsverwachtingen die de werknemers zelf, hun gezinsle-
den en de omwonenden van dat bedrijf, mochten verwachten. Opvallend is dat de 
rechtbank zich in zijn uitspraak daarbij grotendeels steunt op de internationale 
literatuur uit de jaren zestig in verband met de thuisblootstelling en milieubloot-
stelling, en op de Nederlandse jurisprudentie in dit verband. Een en ander is ove-
rigens begrijpelijk, omdat tot op heden in de Belgische literatuur niet of nauwe-
lijks informatie terug te vinden is over de omgang met asbestgerelateerde 
gezondheidsrisico’s.871 Hoewel de rechtbank wel aanvoert het gevaar te zien van 
een ‘wijsheid achteraf ’ redenering:

“Vanzelfsprekend moet men zich ook hoeden voor een a posteriori beoordeling. Er moet 
onderzocht worden of er sprake is van een tekortkoming door [verweerster] aan de zorg-
vuldigheidsplicht, met andere woorden aan de norm van de normale en zorgvuldige 
bedrijfsleider, handelend in dezelfde omstandigheden in de periode vóór 1970.”

pakt een en ander voor Eternit ongunstig uit, want het leidt de rechtbank tot de 
conclusie:

“In gegeven omstandigheden is het afdoende bewezen dat [verweerster] van bij aanvang 
op de hoogte was van de ontwikkelingen van het wetenschappelijk onderzoek inzake de 
gezondheidsrisico’s van asbest (…)Op grond van deze voorbeelden wordt bewezen 
geacht dat ook [verweerster] op foutieve wijze een eigen aandeel had in pogingen om het 
gevaar van asbest te minimaliseren of zelfs te verdoezelen, en om wetgevende initiatie-
ven ter bescherming 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 ziekten als asbestose, longkanker en meso-
thelioom inhield.”

590. Het state of the industry verweer kon Eternit evenmin baten:

“Ook als [verweerster] wèl zou gehandeld hebben op een wijze die destijds in haar 
bedrijfstak gebruikelijk 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 

871 Hoewel deze wel voorhanden zijn.
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kennis van die tijd onvoorzichtig of zelfs als bijzonder onvoorzichtig zou gehandeld heb-
ben, dan zou dit conform gedrag van [verweerster] niet volstaan om haar aansprakelijk-
heid op te heff en. De handelswijze van [verweerster] dient nog steeds op haar eigen 
mérites beoordeeld te worden, zij het in het licht van de normen en de kennis van die 
tijd, en zij het dat haar gedrag kan getoetst worden aan dat van de in dezelfde condities 
geplaatste vakman die wèl voorzichtig zou gehandeld hebben.”

591. Kortom, de rechtbank komt enigszins robuust tot de conclusie dat midden 
van de jaren zestig bij grote asbestbedrijven als Eternit ‘al lang’ bekend was dat 
asbest gevaar kan opleveren voor huisgenoten en omwonenden. Vervolgens 
plaatst de rechtbank de aansprakelijkheid van Eternit in de sleutel van de gevaar-
zetting, ‘in het licht van al deze omstandigheden’. Daartoe wordt enige taalkunst 
bedreven. Wat betreft  het onderscheid tussen de verschillende asbestsoorten, 
kiest de rechtbank voor de benadering van Meijer en Lindenbergh872:

“Ook al bestond over de exacte relatie tussen de verschillende typen en toepassingen van 
asbest en de verschillende gezondheidsrisico’s nog veel onduidelijkheid, zoals [verweer-
ster] beweert, dan had [verweerster] gelet op hetgeen daarover zelfs voor 1970 wèl 
bekend was, als asbestverwerkend bedrijf maatregelen dienen te treff en om te voorko-
men dat derden slachtoff er konden worden van het feit dat voor een meer precieze vast-
stelling van de aard en omvang van die risico’s nog nader onderzoek nodig was.”

592. De rechter is in de onderhavige zaak overigens van de feitelijke premisse 
uitgegaan dat de blootstelling aan asbest zich heeft  voorgedaan tot in 1991, zonder 
een onderscheid te maken, wat de statistische risicoberekening betreft , tussen een 
blootstelling vóór en een blootstelling na de jaren tachtig, periode waarin rigide 
en dwingende asbestregelgeving werd uitgevaardigd en waarin derhalve de 
omvang van de blootstelling ongetwijfeld gans verschillend was, hetgeen, zoals 
hiervoor al aangestipt, toch wel problematisch is vanuit dogmatisch oogpunt: ook 
het aansprakelijkheidsrecht kent immers zijn grenzen. Overigens lijkt de recht-
bank hier de notie ‘schadeverwekkende gebeurtenis’ te laten samenvallen met de 
notie ‘fout’, terwijl beide begrippen niet noodzakelijk samenvallen.

Uit deze uitspraak blijkt overigens dat het voor de rechtbank niet veel uit-
maakt of Eternit als werkgever van de echtgenoot of als verontreiniger van het 
milieu wordt aangesproken: de zorgvuldigheidsnormen waar Eternit in beide 
gevallen aan moet voldoen, liggen dicht tegen elkaar aan. Uit het vonnis komt 
overigens niet duidelijk uit de verf wat Eternit had kunnen en moeten doen, met 
name om milieublootstelling te vermijden tot in 1991. Kennelijk zijn er naar het 
oordeel van het hof in de passages uit de verschillende wetenschappelijke publica-
ties voldoende aanknopingspunten te ontlenen waaruit de zorgplichten van Eter-
nit kunnen worden afgeleid, maar deze publicaties zijn grotendeels beperkt tot 

872 J.W.M.K.Meijer en S.D. Lindenbergh, “Asbestschade buiten de werkomgeving”, NJB 2008, 
p. 436-443.
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wetenschappelijke literatuur uit de jaren zestig en zeventig van vorige eeuw. Het-
zelfde geldt voor de verwijzing naar het gratis ter beschikking stellen van asbest-
draailingen door Eternit in de jaren zeventig van vorige eeuw en de aanwezigheid 
van een asbeststort in de nabijheid van het bedrijf (praktijken die geëindigd zijn 
in de jaren 70). Het hof vult daartoe de ‘gaten’ aan via een algemeen beroep op het 
grondrecht op leven van de gedupeerden:

“Terecht stellen eisers dat [verweerster] met grove nalatigheid en volle kennis van zaken 
[eiseres] en de andere leden van haar gezin heeft  blootgesteld aan een uiterst toxische want 
kankerverwekkende substantie. Artikel  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 verweerster tijdens de periode gedurende dewelke oorspron-
kelijk eiseres ziek was maar gedurende de hele periode tijdens welke oorspronkelijke eise-
res in de schaduw van de fabriek [van verweerster] 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 geacht het leefmilieu van de burger te 
beschermen. Men aanvaardt dat dit artikel indirecte horizontale werking heeft .”

593. Of een bepaalde gedraging al dan niet als een inbreuk op de zorgvuldig-
heidsnorm kan worden aangemerkt, geschiedt naar Belgisch recht aan de hand 
van een aantal gezichtspunten, waaronder de regelen van goed vakmanschap, de 
abnormaal gevaarlijke situatie, en, zo meent men sinds kort ook, het voorzorgsbe-
ginsel.873

Het (ruimere) mensenrecht op een gezond leefmilieu, waarin indirect ook het 
recht op gezondheid en fysieke veiligheid begrepen zijn, zoals bekend sinds de 
jaren zeventig van vorige eeuw aan een gestage opmars bezig. Hoewel dergelijke 
‘grondrechten’ in eerste instantie betrekking hebben op de verhouding tussen 
overheid en burger, zijn ze ook inzetbaar in een civielrechtelijk geschil. Een 
‘inbreuk’ op dergelijke fundamentele rechten neergelegd in internationale wetge-
ving en de eigen grondwet kan civielrechtelijk wel degelijk als ‘fout’ worden aan-
gemerkt, maar een dergelijke inbreuk moet natuurlijk wel bewezen worden.874

594. De bewijslast ligt bij de gedupeerde. In België (zoals dat ook het geval is in 
Nederland) is de partijautonomie en de terughoudendheid van de rechter het uit-
gangspunt van het burgerlijke procesrecht, in tegenstelling tot het Franse, het 
Duitse en het Engelse procesmodel waar de actieve rol van de rechter prevaleert.875

873 Zie hierover S. Lierman, “Het “voorzorgsbeginsel” en zijn invloed op gezondheidsbescher-
ming en aansprakelijkheid”, RW 2002, p. 865-881.

874 Over de fi guur van de ‘inbreuk op recht’ naar Belgisch recht zie H. Bocken, “Nog iets over 
inbreuk op recht?” in Liber Amicorum Walter van Gerven, Kluwer, 2000.

875 De rechter beslist op grond van de door partijen aangereikte grondslagen en hij vult ambts-
halve de grondslagen aan indien nodig. Partijen bepalen zelf de inzet van het proces door het 
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De omkering van de bewijslast is naar Belgisch recht in ieder geval geen optie. 
Het Hof van Cassatie heeft  in een arrest van 16 december 2004876 in een kwestie 
van medische aansprakelijkheid bevestigt dat de bewijslast van de fout, de schade 
en het oorzakelijk verband behoort aan de eiser en dat hieraan geen afb reuk wordt 
gedaan door artikel 1315, tweede lid BW, volgens hetwelk hij die beweert bevrijd 
te zijn, het bewijs moet leveren van de betaling of van het feit dat het tenietgaan 
van zijn verbintenis heeft  teweeggebracht. Het Hof heeft  beslist dat de rechter wel 
mag oordelen dat een negatief feit niet met dezelfde striktheid als het bewijs van 
een bevestigend feit hoeft  te worden geleverd, maar dat de rechter de eisende par-
tij van dit bewijs niet mag ontslaan door de tegenpartij het bewijs van het tegen-
gestelde positief bewijs op te leggen. Het Hof vernietigde daarmee de beslissing 
van het appelgerecht dat had beslist, op grond van de onmogelijkheid voor een 
patiënt om het negatief bewijs te leveren, namelijk van het feit dat haar dokter zich 
niet op correcte wijze van zijn informatieverplichting had gekweten, dat de rech-
ter haar kon ontslaan van dit bewijs door aan de arts het bewijs van het tegenover-
gestelde positief feit op te leggen.

595. Uit de aanwezigheid van asbestgezondheidsschade mag dus niet de fout van 
het asbestbedrijf worden afgeleid. Wat de bewijswaardering aangaat, heeft  de rech-
ter de ruimte om een actieve rol te spelen, zoals dit vonnis illustreert. De rechter kan 
bijvoorbeeld een procespartij bevelen om bepaalde processtukken voor te leggen, 
(zelfs ambtshalve) een getuigenverhoor of een deskundigenonderzoek gelasten, tot 
een plaatsopneming overgaan enzovoort. Voor zover de rechter daarbij geen proce-
dureregels miskent (bv. de rechten van verdediging niet schendt door ervoor te zor-
gen dat de procespartijen niet met verrassingsbeslissingen worden geconfronteerd; 
niet meer toekent dan gevorderd, enzovoort), levert dat in de praktijk doorgaans 
geen problemen op. Wanneer er sprake is van een zekere procedurele ongelijkheid 
van partijen (doorgaans gaat het dan om een bewijsnood bij de eisende partij zoals 
het geval kan zijn in zaken van asbestaansprakelijkheid), wordt soms aanvaard dat 
de eiser, op wie de bewijslast rust, door de tegenpartij voldoende gegevens moet 
aangereikt krijgen om haar vordering behoorlijk te kunnen onderbouwen.877 
Belangrijk is dat de rechter, zelfs wanneer de feiten niet voldoende bewezen voorko-
men, zijn beslissing ook mag steunen op ‘feiten van algemene bekendheid’ en ‘alge-
mene ervaringsregels’. Wat hij niet mag doen, is beslissen op grond van zijn per-

aanvoeren van de relevante feiten. Art. 744 Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat procespartijen in 
hun conclusies uitdrukkelijk hun eisen moeten uiteenzetten, alsook de middelen in feite en in 
rechte waarop hun eis steunt. Het komt vervolgens aan de rechter toe om het recht toe te pas-
sen. De rechter kan dus slechts beslissen op grond van feiten die de procespartijen in het debat 
hebben aangevoerd (hij mag de feiten niet aanvullen) en niet meer of iets anders toewijzen dan 
gevorderd (het zogenaamde ‘beschikkingsbeginsel’).

876 Cass. 16 december 2004, AR nr. C030407N, www.juridat.be.
877 B. Allemeersch, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, p. 152-

153, met verdere verwijzingen.
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soonlijke inzichten en ervaringen. Wat als een algemeen bekend feit wordt 
beschouwd en wat niet, valt op voorhand evenwel niet altijd makkelijk te bezien.878 
Naar Belgisch recht kan de rechter op grond van artikel 1353 BW, dat toelaat dat de 
rechter een feit bewezen acht indien er in dat verband gewichtige, bepaalde en met 
elkaar overeenstemmende vermoedens bestaan, de bewijslast inzake de fout voor de 
getroff ene versoepelen. Zo kan de rechter bij bewijsmoeilijkheden aan de zijde van 
de eiser minder strenge vereisten stellen aan het bewijs van een negatief feit. Ook 
kan de rechter, wanneer hij dit raadzaam acht, in elke stand van het geding een 
procespartij verplichten om bewijsdocumenten over te leggen.879

596. De beoordeling van de fout van de verweerder door de rechtbank te Brus-
sel in de Belgische asbestzaak lijkt vanuit de regels van het bewijsrecht op het 
eerste zicht niet aanvechtbaar. Toch had deze beoordeling (de vaststelling dat tot 
in 1991 door het asbestbedrijf een inbreuk werd gepleegd op het recht op een 
gezond leefmilieu van de omwonenden), mijns inziens, zeker omwille van de 
robuuste stellingname, een nadere motivering verdiend. De uitspraak maakt wel 
duidelijk dat de Belgische rechter bereid is om zich te laten inspireren door oplos-
singen elders, waarbij de limieten van het eigen systeem, wanneer de behoeft e 
daartoe wordt gevoeld, ook fl ink kunnen worden opgerekt.

597. Tot slot kan nog opgemerkt worden dat het vraagstuk van de causaliteit in 
deze zaak niet aan de orde stond, hetgeen vrij uitzonderlijk is. Uiteraard zullen in 
dit soort zaken vooral causaliteitsdiscussies mogelijk zijn. Bijvoorbeeld, wanneer 
met asbestproducten of afval is gewerkt waarbij onduidelijk is welk bedrijf asbest 
afl everde, wanneer het bedrijf waarin de echtgenoot heeft  gewerkt, een ander is 
dan datgene dat de asbestplaten of het afval heeft  geleverd, wanneer de gedu-
peerde ook rookte en niet getroff en is door mesothelioom, maar door longkanker 
enzovoorts.

8.2.3. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE OVERHEID 
IN DE ASBESTKWESTIE

598. Naast de schadeveroorzaker als aangesproken partij – de ‘primaire’ dader 
of de hoofdveroorzaker van de schade, zoals de asbestbedrijven – is het ook moge-
lijk dat de overheid als ‘secundaire’ dader, ‘peripheral tortfeasor’ of ‘zijdelingse 
laedens’ wordt aangesproken, omdat de overheid vaak als ‘medeveroorzaker’ van 
de asbestproblematiek wordt aangemerkt.880 De overheid is in een aantal landen 

878 Zie ook W.H. van Boom, M.L. Tuil en I. van der Zalm, “Feiten van algemene bekendheid en 
ervaringsregels – virtuele werkelijkheid?”, NTBR 2010, p. 36-43.

879 Art. 877 Ger.W. Hetzelfde geldt in het Nederlandse bewijsrecht; zie art. 22 (Ned.) Rv.
880 Zie over de hier gebruikte terminologie ook reeds W. Van Boom en I. Giesen,,“Civielrechtelijke 

overheidsaansprakelijkheid voor het niet voorkomen van gezondheidsschade door rampen”, 
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als wetgever in rechte betrokken geweest in asbestschadezaken, soms met succes, 
ondanks het feit dat de overheid ‘slechts’ dader ‘in de tweede graad’ is (de overheid 
wordt enkel verweten niet adequaat te hebben opgetreden om te verhinderen dat 
schade kon ontstaan).881

599. In Frankrijk heeft  de administratieve rechtbank te Marseille op 30  mei 
2000 de Franse Staat aansprakelijk gesteld in vier zaken aanhangig gemaakt door 
familieleden van asbestslachtoff ers, wegens nalatigheid in haar hoedanigheid van 
wetgever, en dit omwille van het niet (tijdig) uitvaardigen van adequate wetge-
ving ter preventie van blootstelling aan en ter bestrijding van het gebruik van 
asbest enerzijds (‘regelgevingsfalen’) en doordat ze gedurende lange tijd na het 
uitvaardigen van de eerste asbestwetgeving (in 1977) niet voldoende toezicht zou 
hebben uitgeoefend op de naleving van de asbestreglementering (‘toezichtsfa-
len’).882

600. Rechtszaken met betrekking tot overheidsaansprakelijkheid behoren in 
Frankrijk tot de bevoegdheid van de administratieve rechtbanken en niet tot die 
van de civiele rechtbanken. Net zoals dat ook het geval is in België, wordt de aan-
sprakelijkheid uit onrechtmatige daad in Frankrijk zeer ruim opgevat. Elke fout 
zonder welke de schade zich niet zou hebben voorgedaan, geeft  grond tot aan-
sprakelijkheid. De vraag welke belangen de geschonden norm beoogde te bescher-
men (cf. de Nederlandse relativiteitsleer) is daarbij dus niet relevant. Elk geschon-
den belang komt voor vergoeding in aanmerking. Voor het aannemen van 
aansprakelijkheid van de overheid is echter wel het bewijs van een zware fout 
(‘ faute lourde’) vereist.

601. De hoogste Franse administratieve rechter, de Conseil d’Etat, heeft  van 
oudsher het standpunt ingenomen dat de door de overheid te vervullen functies 
dermate complex zijn dat lichte fouten de overheid niet kunnen worden toegere-
kend. Enkel in geval van zware of opzettelijke fouten is aansprakelijkheid van een 
overheidslichaam mogelijk.883 In de literatuur wordt het verschil tussen beide 
fouten als volgt omschreven. Een normale fout is de fout die niet zou zijn begaan 
door een normaal redelijk voorzichtig overheidslichaam geplaatst in dezelfde 
omstandigheden. De grove fout verwijst naar situaties waarin de tekortkoming zo 
fl agrant is dat ze de foutmarges waarbinnen elke overheid opereert, kennelijk 

NJB 2001, p.  1676. Zie over de notie van ‘de zijdelingse laedens’ (ook wel: ‘peripheral tort-
feasor’) ook nog W. Van Boom, a.w. 1997, p. 135 e.v.

881 Dit geldt zeker ook voor de overheid, zodat het logisch is dat ook de regering erop heeft  gewe-
zen dat er ook in die gevallen een primaire dader eerstverantwoordelijke is, zie TK II 2003/04, 
29 279, nr. 1, p. 6.

882 Zie over deze begrippen voorts: W.H. Van Boom en I. Giesen,“Civielrechtelijke overheidsaan-
sprakelijkheid voor het niet voorkomen van gezondheidsschade door rampen”, NJB 2001, 
p. 1675-1685.

883 F. Moderne, noot onder Conseil d’Etat 29 december 1978, D. 1979, p. 155.



Hoofdstuk 8. Ontwikkelingen op het vlak van het
buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht

Intersentia 321

overschrijdt.884 Deze aansprakelijkheidsbeperking voor de Franse overheid heeft  
niet kunnen verhinderen dat zij in de asbestkwestie wegens ‘ faute lourde’ als wet-
gever aansprakelijk is gesteld. De uitspraak van de Rechtbank te Marseille werd 
bevestigd in beroep en uiteindelijk ook door de Conseil d’Etat op 3 maart 2004.885

602. Over de kans van slagen van dergelijke vorderingen tegen de overheid in 
België en Nederland valt in abstracto niet veel zinvols te zeggen. Het valt zeker 
niet uit te sluiten dat dergelijke vorderingen, afh ankelijk van de aangevoerde fei-
ten en omstandigheden, zouden kunnen slagen, temeer omdat in beide landen de 
normale zorgvuldigheidsnorm van toepassing is op het overheidshandelen. De 
redenering is dan dat de  overheid door haar nalatig handelen (nalaten om tijdig 
adequate preventiemaatregelen te treff en) en nalaten om toezicht te houden, het 
ontstaan van de asbestschadeproblematiek in de hand heeft  gewerkt .886 De reden 
om naast de rechtstreekse veroorzaker, het asbestbedrijf, ook de overheid aan-
sprakelijk te stellen is de theorie van de ‘deepest pocket defendant’: de overheid 
zal steeds solvabel zijn, waar het asbestbedrijf dat mogelijk niet is.

De toepassing van de zorgvuldigheidsnorm op de overheid voor handelingen 
van haar organen (en dus van de personen die er deel van uitmaken) zal echter 
vooral problemen opleveren waar de overheid handelt binnen de haar door de 
wetgever toegekende beleidsvrijheid. Slechts wanneer zij de haar toegekende 
beleidsvrijheid te buiten gaat, handelt zij dan onwettig. De rechter mag zich enkel 
uitspreken over de wettigheid van het overheidshandelen en niet, met de kennis 
van nu, over de opportuniteit ervan.887In het kader van de aansprakelijkheid van 
de overheid met betrekking tot de asbestproblematiek is het belangrijk om te wij-
zen op het gevaar van de zogenaamde ‘expectation gap’: de kloof tussen de werke-
lijke taak van de overheid en hetgeen waarvan het brede publiek meent dat het tot 
zijn takenpakket behoort. Bij het ruimere publiek leeft  thans soms de overdreven 

884 Zie A. Seban in Conseil d’Etat 30 November 2001, Kechichian, Petites Affi  ches 2002, No 28, (7), 
p. 10-11; J.-J. Menuret, noot onder Conseil d’Etat 30 November 2001, La Semaine Juridique 
2002, Edition Générale., II, No 10042, p. 502. De eerste uitspraken waarin het hof deze aan-
sprakelijkheidsbeperking van de overheid aaanvaardde werden geveld in 1960 (Conseil d’Etat 
12 februari 1960, Banque 1960, p. 320, noot X. Marin). C. Guettier, L’Etat face aux contamina-
tions liées à l’amiante, AJDA (Fr.) 2001, 529-537 en www.ajda.fr; M. De Montecler, “L’Etat est 
responsable des préjudices subis par les travailleurs de l’amiante”, AJDA 2004, p. 473.

885 G. Deriot en J.-P. Goderfroy “Le drame de l’amiante en France: comprendre, mieux réparer, en 
tirer des lecons pour l’avenir, fait au nom de la mission commune d’information” neergelegd 
in de Franse Senaat op 20 oktober 2005, www.senat.fr.

886 H. Mazeaud, L. Mazeaud en F. Chabas, Leçons de Droit civil, Parijs, 1991, p. 438, nr. 440. De 
verweten gedraging betreft  derhalve geen actieve handeling (een schadeverwekkende daad) 
waardoor de schade is veroorzaakt, maar de afwezigheid van een actieve handeling (een nala-
ten) waardoor de schade werd veroorzaakt. Dit onderscheid is in zoverre relevant, nu enige 
aansprakelijkheid wegens nalaten alleen kan ontstaan wanneer er een voorafgaandelijke ver-
plichting was om een bepaalde gedraging te leveren in een concrete situatie. Daarbij kan het 
gaan om een specifi eke rechtsverplichting of om de algemene plicht van voorzorg.

887 Zie hierover: W. Van Gerven, Hoe blauw is het bloed van de prins? De overheid en het verbinte-
nissenrecht, Antwerpen, Kluwer, 1984, p. 22-57.
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verwachting dat de overheid moet voorkomen dat (gezondheids)schade ontstaat 
en dat, als het toch gebeurt, zij de schade moeten vergoeden. Deze verwachting is 
bekend als de zogenaamde ‘expectation gap’: De overheid ‘honoreert’ zulke ver-
wachtingen echter soms ook om ergere maatschappelijke onrust te voorkomen.888

603. Weliswaar is de beleidsvrijheid van de overheid in ieder geval niet een vrij-
geleide om niets te doen. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens heeft  op 
basis van de bepalingen van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens 
(EVRM) zogenaamde positieve verplichtingen tot handelen voor staten gecre-
eerd. Deze positieve verplichtingen impliceren dat op de overheid een handha-
vingsplicht kan rusten indien zij weet of behoort te weten dat het leven van perso-
nen door een normovertreding gevaar loopt (art. 2), of dat personen ernstig en 
langdurige schade lijden doordat milieuregels niet worden gehandhaafd (art. 8). 
De positieve verplichtingen betekenen dat de overheid zich niet alleen moet ont-
houden van gedragingen die een gevaar zijn voor het leven of het welzijn van zijn 
burgers, maar ook dat de overheid onder omstandigheden verplicht is om het 
leven en het welzijn van burgers te beschermen tegen schadeverwekkende gedra-
gingen van derden. Zo heeft  het Europese Hof voor de Rechten van de Mens 
recent geoordeeld in de zaak Tatar/Roemenië889 dat de bescherming van artikel 8 
EVRM óók de handhaving van het voorzorgsbeginsel impliceert in hoofde van de 
overheid. Uit artikel  8 EVRM vloeien volgens het Europese Hof positieve ver-
plichtingen voor de staat voort, zoals het informeren van betrokkenen over mili-
eurisico’s, het bieden van inspraak over vergunningen die de leefomgeving kun-
nen beïnvloeden en het nemen van redelijke maatregelen die de kwaliteit van het 
leven van burgers en het milieu kunnen garanderen.890 Het Hof overwoog in deze 
zaak op grond van artikel 8 EVRM dat de klagers er weliswaar niet in geslaagd 

888 Zie hierover R.M. Schutgens, Onrechtmatige wetgeving (diss. Nijmegen), Deventer, Kluwer, 
2009.

889 EHRM 27 januari 2009, Appl. No. 67021/01, Tatar t. Roemenië, zie http://cmiskp.echr.coe.int/
tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=67021/01&sessionid=81248
378&skin=hudoc-pr-fr.

890 De klagers woonden ten tijde van de gebeurtenissen in BaiaMare in Roemenië. In 1998 krijgt 
het bedrijf Aurul van de Roemeense overheid een vergunning voor de exploitatie van de 
BaiaMare goudmijn, waarbij er gebruik wordt gemaakt van natriumcyanide, een gift ige stof. 
De vergunning wordt verleend, mede op basis van een onderzoek naar milieueff ecten waaruit 
volgt dat de activiteiten niet zonder risico maar toelaatbaar zijn. In januari 2000 vindt er een 
groot ongeluk plaats in het bedrijf, waardoor er grote hoeveelheden natriumcyanide en andere 
gevaarlijke stoff en in de lucht, de bodem en het water terechtkomen van Roemenië en de buur-
landen. Verschillenden nationale en internationale instellingen doen onderzoek naar de oor-
zaak en de gevolgen van deze ramp en komen tot de conclusie dat er een toename is van gevaar-
lijke stoff en in de lucht, de bodem en het water en dat de toegestane hoeveelheden zijn 
overschreden. Ook wordt er een stijging en verergering van de gezondheidsklachten van 
omwonenden geconstateerd. Het bedrijf zet echter zijn werkzaamheden op grond van de ver-
leende vergunning voort.Na een aantal interne procedures dienen beide klagers (vader en 
zoon) een klacht in bij het EHRM. Zij claimen een schending van art. 2 EVRM (het recht op 
leven). In zijn eerdere ontvankelijkheidsbeslissing van 5 juli 2007 geeft  het Hof aan dat deze 
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zijn om het causaal verband aan te tonen tussen een hoeveelheid vrijgekomen 
natriumcyanide en de verergering van de astmatische gezondheidsklachten van 
hun zoon. Desondanks oordeelde het Hof dat er voor de overheid een verplichting 
bestaat om zelfs bij een reële kans dat de gezondheid en het milieu negatief wor-
den beïnvloed, redelijke maatregelen te nemen ter bescherming van een gezond 
leefmilieu:

“Les requérants se plaignent de ce que le manquement des autorités roumaines à proté-
ger le droit des requérants (qui vivent à proximité d’une mine d’extraction d’or) à la 
jouissance d’un environnement sain et protégé, viole l’article 8 de la Convention euro-
péenne des droits de l’homme. En l’état actuel des connaissances, les requérants n’ont 
pas réussi à prouver un lien de causalité entre l’exposition au cyanure de sodium après 
un accident écologique et l’aggravation des maladies liées à l’asthme. Toutefois, 
l’existence d’un risqué sérieux et substantiel pour le bien-être et la santé des requérants 
conférait une obligation à l’État d’évaluer les risques au moment de l’autorisation 
d’exploitation comme après l’accident, et de prendre les mesures appropriées. L’activité 
industrielle a continue après l’accident, alors que le principe de precaution aurait dû 
s’appliquer, selon lequel l’absence de certitude, compte tenu des connaissances scienti-
fi ques etechniques du moment, ne saurait justifi er que l’État retarde l’adoption de 
me sures eff ectives et proportionnées”.

604. Het Hof constateerde vervolgens een schending van artikel  8 EVRM, 
omdat Roemenië niet heeft  voldaan aan haar positieve verplichtingen. Zij heeft  
nagelaten om onderzoek te verrichten naar de risico’s van de goudwinning voor 
de gezondheid en het milieu. Verder zijn de burgers onvoldoende op de hoogte 
gebracht van de gevolgen van de activiteiten van het bedrijf en bestond er voor 
hen onvoldoende gelegenheid tot inspraak ten aanzien van het verlenen van de 
vergunning die invloed heeft  op hun privéleven. Daarmee heeft  Roemenië niet 
voldoende maatregelen getroff en om de kwaliteit van het leven van de omwonen-
den te garanderen zowel voor als na het ongeluk.

605. Hoewel deze uitspraak geen voorspellende waarde heeft  ten aanzien van de 
kansen van een aansprakelijkheidsstelling van de overheid in het kader van de 
asbestproblematiek (waar het gaat om gedragingen uit het verre verleden), leert 
deze uitspraak wel dat de rechter kan nagaan (ook voor gedragingen uit het verle-
den) of de overheid zich binnen de grenzen van zijn beleidsvrijheid voldoende 
zorgvuldig heeft  opgesteld. Onder omstandigheden kan op de overheid een plicht 
rusten tot actief handelen. Op het ogenblik dat de overheid op de hoogte is van 
een zeer gevaarlijke situatie, in het bijzonder een situatie die in strijd is met veilig-
heids- en vergunningsvoorschrift en, moet de overheid actief ingrijpen, bijvoor-
beeld door onderzoek uit te voeren en informatie te verschaff en. Het gegeven dat 

klachten op grond van art. 8 EVRM (het recht op privéleven) dienen te worden behandeld nu 
dit, gelet op eerdere jurisprudentie, meer voor de hand ligt.
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het hier enkel gaat om een afgeleide verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid van 
de overheid (overheid als ‘zijdelingse laedens’ die niet adequaat preventief of toe-
zichthoudend is opgetreden teneinde te vermijden dat een derde gevaar voor de 
(volks)gezondheid kon creëren, gevaar dat zich vervolgens heeft  verwezenlijkt) 
vermindert de kans op een aansprakelijkstelling van de overheid niet, nu de 
omvang van de bijdrage in de totstandkoming van de schade niet bepalend is voor 
de vraag naar de aansprakelijkheid: het begaan van een eigen fout in causaal ver-
band met de schade is daartoe voldoende.891 Het is opvallend dat ook bij de aan-
sprakelijkheidsbeoordeling van de overheid het kennisaspect op de voorgrond is 
komen te staan wat de omgang met (nieuwe) gezondheidsrisico’s betreft . Dat is op 
zichzelf niet verbazingwekkend. De zorg voor gezondheid en veiligheid wordt 
nog steeds beschouwd als een kerntaak van de overheid. Waar rechtens de verant-
woordelijkheid ligt, moet ook de kennis op het niveau gehouden worden dat 
nodig is om die verantwoordelijkheid waar te maken. Daarbij kunnen onder 
omstandigheden ook onderzoeksplichten worden aangenomen.

8.3. HET CIVIELRECHTELIJK CAUSALITEITS-
BEGRIP892

606. Ook de vaststelling van een causaal verband tussen de fout en de schade is 
een voorwaarde voor het ontstaan van een vergoedingsaanspraak. In alle onder-
zochte landen wordt met betrekking tot de causaliteit het conditio sine qua non-
verband gehanteerd. De concrete fout moet een noodzakelijke voorwaarde 
geweest zijn voor de schade. Statistische gegevens rond risico’s, hoe uitgebreid en 
goed gedocumenteerd ook, kunnen in de sfeer van het conditio sine qua non-ver-
band, niet in de plaats treden van een concrete vaststelling893, maar ze kunnen 
wel tot een vermoeden leiden.894 Was de fout niet noodzakelijk voor het ontstaan 
van de schade, dan is er geen causaal verband en derhalve geen aansprakelijkheid. 
Om uit te maken of een bepaalde foutieve gedraging (in casu het nalaten om vol-
doende veiligheids- en beschermingsmaatregelen te treff en) in oorzakelijk ver-
band staat met de schade (en derhalve de aansprakelijkheid van de gedaagde 
genereert) zal de vraag die ten aanzien van de vaststelling van het causale verband 
rijzen, dus de volgende zijn: zou de schade ook zijn ingetreden indien er wel 
gehandeld zou zijn (er wel voldoende veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zou-
den zijn getroff en)? Indien het antwoord op deze vraag positief is, of onduidelijk 

891 Zie hierover I. Giesen, “Aansprakelijkheid voor gebrekkig toezicht”, AV&S 2002, p. 97 e.v. en 
zelfde auteur, Toezicht en aansprakelijkheid, Deventer, Kluwer, 2005.

892 Zie hierover recent uitgebreid en rechtsvergelijkend: F. Sobczak, a.w. 2013.
893 L. Charlier, “De bewijslast in beroepsziektezaken onder de loep”, Letsel & Schade 2010, p. 125 

e.v.
894 HR 10 december 1982, NJ 1983, p. 687(Binderen/Kaya).
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blijft , is niet aan de causaliteitsvereiste voldaan en heeft  de benadeelde geen recht 
op een vergoeding.

607. In tegenstelling tot het Franse en Belgische recht, wordt in Nederland daar-
bij nog een onderscheid gemaakt tussen feitelijke causaliteit en juridische causali-
teit. In eerste instantie wordt met toepassing van de conditio sine qua non test 
onderzocht welke feitelijkheden in aanmerking komen als oorzaak in het schade-
verhaal. Daarbij gaat het om de vestiging van aansprakelijkheid. Er wordt aange-
knoopt bij het verband tussen de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust 
en de schade. Ook naar Nederlands recht geldt in dit verband de conditio sine qua 
non leer.895 De schadeveroorzakende gebeurtenis, in de zin van een onrechtmatige 
handeling (art. 6:162 BW) of een tekortkoming in de nakoming van een verbinte-
nis (art. 6:74 BW), moet een noodzakelijke voorwaarde zijn geweest voor het ont-
staan van de schade. In tweede instantie wordt tussen al deze feitelijke oorzaken 
een selectie gemaakt tussen de oorzaken waaraan aansprakelijkheidsgevolgen 
mogen verbonden worden, met andere woorden wordt onderzocht welke feitelijke 
oorzaken ook juridisch als oorzaak van de schade kunnen weerhouden worden, en 
dit via de fi guur van de redelijke voorzienbaarheid van de schade, de ‘toerekening 
naar redelijkheid’, neergelegd in artikel 6:98 BW.896 Bij de omvang van aansprake-
lijkheid gaat het wanneer de aansprakelijkheid jegens een bepaalde benadeelde 
vaststaat (in de zin van: gevestigd is) om het verband tussen (verder verwijderde) 
schadelijke gevolgen en de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust. Er 
moet sprake te zijn van een aan de laedens toerekenbare gebeurtenis.897 Na het 
vaststellen van het conditio sine qua non-verband, vindt in Nederland dus nog een 
toetsing plaats in de zin van artikel 6:98 BW, de toerekening naar redelijkheid. De 
aansprakelijkheid kan nog worden verruimd of beperkt. De veroorzaker van 
schade moet uiteindelijk instaan voor die schadelijke gevolgen die hem redelijker-
wijze kunnen worden toegerekend (art. 6:98 BW).898 Staat een bepaald schadelijk 
gevolg in zodanig verband met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de 
verweerder berust, dan kan dit gevolg aan de verweerder worden toegerekend. De 

895 De conditio sine qua non-causaliteitsleer komt hierop neer dat ten aanzien van de vaststelling 
van het causale verband de vraag zal rijzen of de onrechtmatige daad een noodzakelijke voor-
waarde was voor de schade, met andere woorden of de schade niet zou zijn ingetreden indien 
de onrechtmatige daad zich niet had voorgedaan. Daartoe is vereist dat men hypothetisch het 
onrechtmatig karakter van de gedraging wegdenkt. Zou de schade ook zijn ingetreden indien 
de gedraging zijn onrechtmatig karakter verloor, dan ontbreekt het condicio sine qua non-
verband.

896 C. Van Dam, a.w. 2006, p. 266-268,.
897 MvA II, Parlementaire Geschiedenis, Boek 6 NBW, p. 253.
898 “Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de 

gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust, dat zij hem, mede gezien 
de aard van de aansprakelijkheid en van de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan 
worden toegerekend.” Zie over de verhouding tussen onrechtmatigheid (art. 6:162 BW) en toe-
rekening (art. 6:98 BW): C. Sieburgh, Toerekening van een onrechtmatige daad, diss. Groningen, 
2000, p. 88-95.
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rechter moet hierbij letten op alle omstandigheden van het geval, zoals de aard van 
de aansprakelijkheid (onder meer het beschermingsbereik van de regeling waarop 
de aansprakelijkheid is gebaseerd; bij schending van verkeers- en veiligheidsnor-
men wordt bijvoorbeeld ruimer toegerekend dan bij overtreding van andere nor-
men), de aard van de schade (bij letsel en overlijden als gevolg van overtreding van 
verkeers- en veiligheidsnormen wordt bijvoorbeeld ruimer toegerekend)899 en de 
voorzienbaarheid van de schade (liggen de schadelijke gevolgen binnen de lijn van 
de redelijke verwachtingen?). Bij letselschade als gevolg van een overtreding van 
verkeers- en veiligheidsnormen zullen ook de abnormale psychische en fysieke 
gevolgen die niet binnen de lijn van de redelijke verwachtingen liggen, toegere-
kend worden. Bij verwezenlijking van een met kennis van zaken gecreëerd risico 
zullen alle schadelijke gevolgen toegerekend worden.900

Hoewel in theorie naar Belgisch en Frans recht elk feitelijk nadeel dat kan terug-
gebracht worden op de foutieve gedraging van de aansprakelijke voor vergoeding 
in aanmerking (voor zover het gaat om een zeker, rechtmatig en persoonlijk 
nadeel), strookt dit evenwel niet altijd met de werkelijkheid. Wegens het fl oodgates 
argument901 kan het uitgangspunt dat alle leed dat teruggebracht kan worden op 
de onrechtmatige daad, voor vergoeding in aanmerking moet komen, inderdaad 
niet volgehouden worden. In de praktijk worden dus keuzes gemaakt, zowel inzake 
de vergoedbare schadeposten als inzake de kring van aanspraakgerechtigden. Zo 
zal de rechtspraak bijvoorbeeld in het geval van indirect veroorzaakte immateriële 
schade ook té ver verwijderde aanspraken (van ooms, tantes, neven en nichten) 
afwijzen. Deze keuze wordt echter niet openlijk toegegeven (zoals in Nederland, 
zie hierna), maar blijft  enigszins verhuld door de zekerheid van de schade in deze 
gevallen te betwisten of door slechts een nominale vergoeding toe te kennen.902

608. Een van de typische problemen in de asbestkwestie is dat arbeiders in hun 
loopbaan tewerkgesteld zijn geweest bij verschillende werkgevers waar ze in aanra-
king kwamen met asbest. Het kwam zelfs voor dat arbeiders, voornamelijk in de 
bouw, nog in onderaanneming werkten bij derde werkgevers waar ze potentieel in 
aanraking kwamen met asbest. Het is in die omstandigheden dan ook bijzonder 
moeilijk om decennia na de tewerkstelling nog de werkgever te identifi ceren bij wie 

899 T. Hartlief, “Causaliteit. Over grenzen aan de toerekening bij letselschade” in Bijzonder letsel. 
Aansprakelijkheid voor psychisch letsel en psycho-somatische gevolgen van letsel, Lelystad, 
Koninklijke Vermande, 1995, 27-49; T. Hartlief, “Th e tortfeasor takes the victim as het fi nds 
him. Of mag hij toch de normaal robuuste en fi tte mens ten voorbeeld stellen?”, TVP 2000, 
p. 29-30.

900 A.T. Bolt (red.), “Artikel  98-99: causaal verband” in Schadevergoeding, Artikelsgewijs 
Commentaar, Kluwer, losbladig.

901 Zie hierover J. Spier (ed.) Th e limits of liability. Keeping the Floodgates Shut, Th e Hague, Kluwer 
Law International, 162 p.

902 R. Kruithof, “De vergoeding van niet-vermogensrechtelijke schade bij inbreuk op andermans 
lichamelijke integriteit”, De Verz. 1985, p. 365-366; zie ook E. de Kezel, “De vergoeding voor 
het verlies van een kind tengevolge van een verkeersongeval”, TPR 1999, p. 615-618.
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de ‘fatale’ blootstelling (het moment van drempeloverschrijding dat aanleiding gaf 
tot de ontwikkeling van de asbestziekte) plaatsvond. Een andere reden voor (moge-
lijke) problemen bij de toepassing van het aansprakelijkheidsrecht in geval van 
beroepsziekten is dat het soms om moeilijk aantoonbare aandoeningen gaat die 
ook verschillende oorzaken (werk en privé) kunnen hebben en zich in brede kring 
kunnen voordoen. Doordat oorzaken van sluipende gezondheidsschade soms pas 
lange tijd na de blootstelling aan het licht kunnen komen (in dit geval gaat het dan 
om zogenaamde ‘sluipende schade’)903, stelt dit de benadeelde nogal eens voor ern-
stige problemen op het vlak van de bewijslast van het causaal verband. Vaak 
strandt het onderzoek naar de oorzaken van de schade in een concreet geval al bij 
het onderzoek naar de feitelijke causaliteit. Het bewijs dat een bepaald feit met 
100% zekerheid de schade heeft  veroorzaakt, valt in gevallen van gezondheids-
schade veroorzaakt door een oorzaak in het leefmilieu immers niet te leveren.

609. De last om het causaal verband aan te tonen tussen de onrechtmatige daad 
en de schade berust in beginsel ook bij de eiser. Dit is zowel het geval naar Neder-
lands recht als naar Belgisch en Frans recht. Doordat asbestziekten meestal pas 
lange tijd na de blootstelling ontstaan c.q. aan het licht komen, stelt dit de bena-
deelden nogal eens voor ernstige problemen op het vlak van de bewijslast van het 
causaal verband. Diegene die schadevergoeding vordert moet immers bewijzen 
dat er tussen de fout en de schade, zoals ze zich heeft  voorgedaan, een oorzakelijk 
verband bestaat. Dit oorzakelijk verband veronderstelt dat, zonder de fout, de 
schade niet had kunnen ontstaan, zoals zij zich heeft  voorgedaan. De beslissing 
waarin twijfel schuilt over het oorzakelijk verband tussen fout en schade is niet 
naar recht verantwoord. De rechter kan degene die een fout begaat dus niet ver-
oordelen tot vergoeding van de werkelijk geleden schade, indien hij beslist dat er 
onzekerheid blijft  bestaan over het oorzakelijk verband tussen de fout en die 
schade. Daarnaast is het, zeker in een geval van nalaten, vaak moeilijk om een 
duidelijke lijn te trekken tussen de verwijtbaarheid van de verzuimde handeling 
en de veroorzakingsbijdrage in de totstandkoming van de schade. Vaak weet men 
immers niet wat het rechtmatig alternatief concreet betekent, laat staan dat te 
achterhalen valt of de schade zich al dan niet zou hebben voorgedaan in de hypo-
these van het rechtmatig alternatief.904

8.3.1. DE VERSOEPELING VAN DE BEWIJSLAST

610. Naast de arbeidsrechtelijke omkeringsregeling (zie hoger), kan ook via 
bewijsrechtelijke vermoedens tegemoet gekomen worden aan de zware opgave 

903 J. Spier, Sluipende schade, Oratie Tilburg, Deventer, Kluwer, 1990.
904 H. Bocken en I. Boone, Het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en ander schadevergoe-

dingsmechanismen, Brugge, die Keure, 2010, p. 69.
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van de bewijslast van de benadeelde. Een voorbeeld daarvan is het statistisch cau-
saliteitsbewijs. Wanneer een derde (bv. een buurtbewoner van een asbestverwer-
kend bedrijf) het slachtoff er is geworden van een asbestgerelateerde ziekte, zal het 
doorgaans niet zo moeilijk zijn om de schadeveroorzaker aan te wijzen (cf. het 
recente eerste asbestvonnis in België). Wel zal het moeilijk zijn om aan te tonen 
dat de ziekte veroorzaakt werd door een blootstelling aan asbest, en niet door een 
andere oorzaak. Stel bijvoorbeeld dat verschillende bewoners van een dorp waar 
een asbestverwerkend bedrijf is gevestigd, een ziekte ontwikkelen die in verband 
kan worden gebracht met een blootstelling aan asbest. Zal elk individu dan dit 
bedrijf kunnen aanspreken tot vergoeding van zijn schade? Ongetwijfeld zullen 
niet alle ziektegevallen te wijten zijn aan de blootstelling aan asbest of zullen niet 
alle ziektegevallen te wijten zijn aan blootstelling aan asbest van het betrokken 
bedrijf. Meestal zal wel statistisch (aan de hand van een epidemiologische exper-
tise) kunnen aangetoond worden dat de productie in het bedrijf het risico op het 
intreden van bepaalde ziekten bij de omwonenden heeft  verhoogd. Dergelijk sta-
tistisch bewijs volstaat in de regel niet om het oorzakelijk verband aan te tonen in 
een specifi ek geval.905

611. Wanneer schade optreedt ten gevolge van een blootstelling aan gevaarlijke 
stoff en, zullen wetenschappelijke gegevens (medische, biologische en scheikun-
dige gegevens) belangrijk zijn bij de vaststelling van het causaal verband tussen de 
schade en een blootstelling aan deze stoff en.906 Dergelijke gegevens kunnen 
zodoende wel aanleiding geven tot feitelijke vermoedens, op grond waarvan de 
rechter het bestaan van een causaal verband kan afl eiden. Dat is zowel in Neder-
lands, Frans als Belgisch recht het geval. Naar Belgisch recht zijn er bijvoorbeeld 
al een aantal uitspraken bekend waarbij de rechter het causaal verband heeft  aan-
vaard tussen bepaalde ziekteverschijnselen en de blootstelling aan een gevaarlijke 
stof. Zo aanvaardde de rechtbank van Verviers en het hof van beroep te Luik het 
bestaan van een causaal verband tussen het gebruik van loodhoudend water in 
het Gileppe-meer en het ontstaan van bepaalde oogkwalen, op grond van statisti-

905 Zie over het statistisch causaliteitsbewijs naar Nederlands recht onder meer: I. Giesen, a.w. 
2001, hoofdstuk tien, M. Faure, (G)een schijn van kans. Beschouwingen over het statistisch 
causaliteitsbewijs bij milieugezondheidsschade, Maklu, Antwerpen, 1993, 68 p.;A. Jongbloed 
en M. Simon, “Waarheden, halve waarheden en onwaarheden: statistiek en bewijsrecht”, 
NJB 1995, p. 891-897; H. Kerkmeester, “Het belang van statistiek-onderwijs aan juridische 
studenten”, A.A. 1989, 30-36; H. Kerkmeester en R. De Mulder, “Statistiek en bewijsrecht”, 
NJB 1987, p. 73-81; A. Van, “Statistisch bewijs van causaal verband”, T.M.A. 1994, p. 109-
119; P. Kottenhagen-Edzes, Onrechtmatige daad en milieu. Het gebruik van het privaatrecht 
bij het voorkomen van milieu-aantasting en het verhaal van milieuschade, Arnhem, Gouda 
Quint, 1992, p.  265-273. De Nederlandse Hoge Raad heeft  het gebruik van statistisch 
bewijsmateriaal voor bewijsdoeleinden ook toegelaten (HR 10  oktober 1982, NJ 1983, 
p. 684).

906 H. Bocken, a.w. 1978, p.120.
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sche gegevens.907 Naar Nederlands recht kan in dit verband verwezen worden 
naar het Kalimijnen-arrest. In deze zaak brachten zoutlozingen van de Franse 
kalimijnen in de Rijn schade aan aan de gewassen van Nederlandse tuinders. Er 
bleek een lineair verband te bestaan tussen het zoutgehalte van de Rijn en de kwa-
liteit van het sproeiwater. De tuinders vorderden op basis van die berekening een 
proportioneel gedeelte van hun schade van de kalimijnen. De vordering die een 
aansprakelijkheid behelsde voor deelschade, werd in stand gelaten door de Hoge 
Raad.908

612. Wanneer niet met zeer grote waarschijnlijkheid kan vastgesteld worden 
dat het intreden van een bepaalde ziekte te wijten is aan de blootstelling aan een 
bepaalde gevaarlijke stof op een bepaald ogenblik, staat het causaal verband niet 
onomstotelijk vast. In deze gevallen lijkt het niet gerechtvaardigd om de schade 
juridisch volledig af te wentelen op de potentiële schadeveroorzaker. Evenmin 
kan echter verdedigd worden dat de schade in deze gevallen volledig zou moeten 
blijven liggen bij het slachtoff er, zeker in die gevallen waar statistisch wél kan 
aangetoond worden dat er een zeker causaal verband bestaat tussen de activiteit 
van de verweerder en het verhoogde aantal schadegevallen. In dit soort gevallen 
wordt het slachtoff er, in de plaats dat hij een kans heeft  verloren, als het ware 
belast met een negatieve kans op schade of een negatief risico. Wanneer deze 
negatieve kans of dit negatieve risico zich vervolgens realiseert, zou voor deze 
negatieve kans vergoeding kunnen worden gevorderd. Een uiterst geringe kans-
verhoging op het realiseren van een bepaalde ziekte zal door de rechtspraak wel-
licht onvergoed worden gelaten, omdat dan niet zeker is of de verweten gedra-
ging al dan niet een causale rol heeft  gespeeld bij de totstandkoming van dat 
risico.

613. In Nederland hebben sommige auteurs gepleit voor een andere oplossing. Zij 
stellen voor de causaliteitsonzekerheid af te wentelen op de aansprakelijke dader. 
Deze moet bewijzen dat de schadeverwekkende gedraging niét de oorzaak is geweest 
van de schade. De statistische gegevens zouden dan een weerlegbaar vermoeden 
van causaal verband opleveren.909 In de gevallen waarin ook andere factoren een rol 
kunnen spelen bij het ontstaan van de schade, komt deze oplossing echter beleids-
matig niet opportuun voor. Ze kan leiden tot onbillijke gevolgen, bijvoorbeeld in die 

907 Rb. Verviers 16 januari 1986 en Luik 8 oktober 1969, aangehaald door H. Bocken, a.w. 1978, 
p. 121.

908 HR 23 september 1988, NJ 1989, p. 743.
909 Over de vraag hoe zeker het causaal verband statistisch moet worden geschat om de bewijslast 

om te keren, bestaat betwisting; Spier gaat ervanuit dat er moet gedacht worden aan percenta-
ges van boven de 50%; Hijma meent dat er reeds sprake is van een aanzienlijke kansverhoging 
bij 20% (Verslag studiedag “Asbest en aansprakelijkheid” van A. Van Den Bos en M. Uilhoorn, 
T.M.A. 1994, p. 128.).
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gevallen waar er zich een omvangrijke categorie van slachtoff ers aandient, en de 
veroorzakingswaarschijnlijkheid slechts gering is. Het zal dan zeer moeilijk zijn 
voor de verweerder om met zekerheid aan te tonen dat de schade in een specifi ek 
geval niét veroorzaakt werd door een blootstelling aan de gevaarlijke stof. Voor het 
overige past het statistisch causaliteitsbewijs in de benadering van de verloren kans, 
waar ze mijns inziens ook verder in zou moeten gekaderd worden (zie hierna).

8.3.2. PROPORTIONELE AANSPRAKELIJKHEID910

614. Naast de vraag wie de schade heeft  veroorzaakt, kunnen er ook problemen 
rijzen wanneer de schade veroorzaakt is door een samenspel van verschillende 
factoren of actoren.911 Een slachtoff er van longkanker kan bijvoorbeeld blootge-
steld geweest zijn aan asbest tijdens de beroepswerkzaamheden, maar daarnaast 
ook zijn leven lang gerookt hebben, in de buurt gewoond hebben van een asbest-
bedrijf of asbestproducten te hebben afgenomen. In principe kan een benadeelde 
in het systeem van het aansprakelijkheidsrecht geen vergoeding claimen wanneer 
hij niet met zekerheid kan aanduiden door welke onrechtmatige gedraging zijn 
schade is ontstaan (‘alles of niets’-systeem). Toch zijn voor deze hindernis in de 
jurisprudentie structurele oplossingen gezocht.

8.3.2.1. De verdeling van aansprakelijkheid in de interne en externe 
rechtsverhouding

615. Wanneer verschillende personen een gezamenlijke fout hebben begaan die 
aanleiding gaf tot het ontstaan van de schade, zal het slachtoff er elk van hen hoof-
delijk kunnen aanspreken voor het geheel van de schade. In de praktijk zal het 
maar zelden voorkomen dat verschillende personen een gezamenlijke fout heb-
ben begaan. Er wordt dan vereist dat zij bewust hebben samengewerkt aan het 
ontstaan van het schadeverwekkende feit.912 Ook de samenloop van meerdere 

910 Zie voor een recent overzichtsartikel met verwijzingen: A.J. Akkermans en mr. Chr.H. van 
Dijk, “Proportionele aansprakelijkheid, omkeringsregel, bewijslastverlichting en eigen schuld: 
een inventarisatie van de stand van zaken”, AV&S 2012. Zie hierover eveneens recent uitge-
breid: F. Sobczak, a.w. 2013.

911 Zie hierover onder meer: A.S. Hartkamp, “Enkele opmerkingen over ‘onderbroken’ causali-
teit” in J. Spier en W.A.M. van Schendel (red.), Schadevergoeding: een eeuw later, afscheidsbun-
del voor A.R. Bloembergen, Deventer, Kluwer, 2002, p. 65; J. Spier (ed.), Unifi cation of Tort Law: 
Causation, Den Haag, Kluwer Law International, 2000, p. 144 e.v.; A.J. Akkermans, “Causaliteit 
bij letselschade en medische expertise”, TVP 2003-4, p. 99; D. Zivkovic, “Proportionele aan-
sprakelijkheid voor de blootstelling aan sigarettenrook op de werkplek”, TVP 2007-2, p. 40; M. 
Keijzer-de Korver, “Proportionele aansprakelijkheid werkgever voor ‘meeroken’ op werkplek”, 
JutD 2006-23/24, p. 18; ook J.S. Kortmann, “PETL: General Conditions of Liability, Causation 
(‘In Fact’)”, AV&S 2007, 23, p. 157.

912 H. Bocken, a.w. 1978, p. 125.
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oorzaken van schade (ongeacht de grondslag ervan) leidt naar huidig recht tot 
hoofdelijke aansprakelijkheid. Kernvraag in dit soort gevallen is uiteraard of de 
aansprakelijken dezelfde schade hebben veroorzaakt. Daarvoor zal allereerst ver-
eist zijn dat de gedragingen conditio sine qua non waren voor de schade. Wanneer 
de schade het gevolg is van een samenloop van verschillende fouten, zal het 
slachtoff er elk van de daders in solidum kunnen aanspreken voor het geheel van 
de schade. Het slachtoff er zal dan wel moeten bewijzen dat elk van de fouten een 
noodzakelijke voorwaarde was voor het ontstaan van de (gehele) schade. Dit zal 
soms moeilijk zijn, bijvoorbeeld wanneer elk van de fouten afzonderlijk niet vol-
doende was om de schade te veroorzaken, maar er ten gevolge van de cumulatie 
van fouten wel een voldoende intensief schadeverwekkend eff ect ontstond, dat 
voldoende was om de schade te veroorzaken.913 In dit geval kan mijns inziens ook 
besloten worden tot een veroordeling in solidum van alle verweerders, omdat de 
concrete schade zich niet zou hebben voorgedaan zonder de fout van elk van hen. 
Dat betekent dan dat alle schadeveroorzakers naar Nederlands recht hoofdelijk 
gebonden zijn, op grond van artikel 6:6 lid 2 jo. artikel 6:102 lid 1 BW.914 Wat 
betreft  de interne draagplicht tussen de schadeveroorzakers in de interne rechts-
verhouding, regelt artikel 6:10 BW dat zij allen in de schuld dienen bij te dragen, 
ieder voor het gedeelte van de schuld dat hen in hun onderlinge verhouding aan-
gaat. Voor de bepaling van hetgeen ieder ‘aangaat’, van hetgeen zij aldus krach-
tens artikel 6:10 BW moeten bijdragen, stelt artikel 6:102 lid 1 BW, als concrete 
invulling van dat eerder genoemde artikel, dat de schade over hen wordt verdeeld 
met overeenkomstige toepassing van artikel 6:101 BW, met dien verstande dat uit 
de wet of een rechtshandeling een andere verdeling kan volgen.915

616. Wanneer wet en rechtshandeling de interne draagplicht niet bepalen, moet 
om die draagplicht te bepalen, conform artikel 6:102 BW, teruggevallen worden 
op de verdelingsmaatstaf zoals neergelegd in artikel 6:101 BW, de eigenschuldre-
geling. Op grond van die regeling wordt de omvang van de interne draagplicht 
tussen hoofdelijke schuldenaren (ieders uiteindelijk te betalen bijdrage aan de 
schadevergoeding) bepaald door916:
– de mate waarin de aan ieder toe te rekenen omstandigheden tot de schadever-

oorzakende gebeurtenis hebben bijgedragen (draagplicht naar de mate van 
veroorzakingsbijdrage); of

– de billijkheid, als correctie op deze maatstaf, wanneer de uiteenlopende ernst 
van de gemaakte fouten (de mate van ieders schuld) of de overige omstandig-
heden een andere verdeling eisen dan uit de veroorzakingsbijdrage zou volgen.

913 H. Bocken, a.w. 1978, p. 128.
914 Zie Asser-Hartkamp 4-I, nr. 458-459.
915 Zie Asser-Hartkamp 4-I, nr. 460.
916 Asser-Hartkamp 4-I, nr. 460, en Van Wassenaer van Catwijk/Jongeneel, a.w. 1995, nr. 227.
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617. Wat relevant is voor de interne draagplicht, is dus uiteindelijk:
1) de veroorzakingsbijdrage (de veroorzakingsbijdragen onderling gewogen 

naar de mate van waarschijnlijkheid waarmee ze de gebeurtenis zouden 
teweegbrengen (hoe hoger die waarschijnlijkheid, hoe hoger de draagplicht)917;

2) de uiteenlopende mate van schuld; en
3) de overige omstandigheden van het geval.

618. Naast de ‘interne schadeverdeling’ tussen schuldenaren, kan het bepaalde 
in artikel 6:101 BW ertoe leiden dat wanneer de schade behalve aan een gebeurte-
nis waarvoor een ander aansprakelijk is, mede is veroorzaakt door omstandighe-
den die aan het slachtoff er te wijten zijn, ook in de externe rechtsverhouding tus-
sen schadeveroorzaker en gedupeerde, de schadeveroorzaker slechts een deel van 
de schade hoeft  te vergoeden.918 Daarbij dient te worden aangestipt dat het bij het 
eigenschuldregime niet per defi nitie moet gaan om verwijtbare gedragingen van 
het slachtoff er, maar dat het ook kan gaan om andere omstandigheden die bij de 
oorzakelijke afweging in acht dienen te worden genomen919 (cf. de leer van de 
proportionele aansprakelijkheid, zie hierna).

619. Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar en drietal kantonrech-
tersuitspraken inzake asbestose waarin op grond van deskundigenrapporten 
aangenomen wordt dat roken in de privésfeer meegespeeld heeft  bij het ontstaan 
van de klachten die mogelijk mede worden veroorzaakt door de blootstelling aan 
asbest op de werkplaats.920 De werkgeversaansprakelijkheid beperkte zich in deze 
gevallen tot respectievelijk 35, 39 en 20% van de totale schade. Net als de vorige 
afwegingsfactor dient en kan de (uiteenlopende) mate van eigen schuld van de 
gedupeerde, als deel van de billijkheidscorrectie, in beginsel alleen per geval 
bepaald worden; veel meer is daarover in abstracto niet te zeggen.

620. Wanneer er sprake is van een samenloop van fouten bij de totstandkoming 
van de schade, wordt de toepassing van het principe van de aansprakelijkheidsver-
deling ook naar Belgisch en Frans recht algemeen aanvaard.921 De conditio sine 
qua non-leer vormt het uitgangspunt voor de leer van het interne regres tussen 
medeschuldenaren. Zodra een van de schuldenaren de benadeelde heeft  vergoed 
kan, in de onderlinge verhouding tussen aansprakelijke schuldenaren (derhalve in 

917 Van Boom, a.w. 1999, p. 120.
918 Zie hierover in de context van de beroepsziekten N. Cancian-Van Ballegooijen, “Alles of niets?! 

Werkgeversaansprakelijkheid en schuldverdeling bij beroepsziekten”, AR 2004, p. 19 e.v.
919 Vgl. HR 1 juni 1990, NJ 1990, 578, waarbij het niet dragen van een helm of een veiligheidsgor-

del verwijtbaar werd geacht, aangezien de gevolgen van het ongeluk ernstiger zijn dan anders 
het geval zou zijn.

920 Ktr. Eindhoven 23 augustus 2001, JAR 2003, p. 286; Ktr. Schiedam 17 december 2002, JAR 
2004, p. 9 en Ktr. Amsterdam 20 juni 2002, JAR 2004, p. 18.

921 Cass. 2 april 1936, Pas. 1936, I, p. 209.
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het kader van het onderling regres) rekening worden gehouden met de mate 
waarin de hoofdelijk aansprakelijke partijen aan de schade hebben bijgedragen.

In principe is het toepasselijke verdelingscriterium dus ook in België de bij-
drage van elke fout (gedraging of nalaten) aan het ontstaan van de schade.922 
Wanneer de aard van de fouten zwaar verschillend is, wijken feitenrechters daar 
vaak van af. Dat afwijken kan via twee methodes. Een eerste methode bestaat erin 
om de schade daadwerkelijk te verdelen tussen partijen maar slechts een zeer 
klein gedeelte van de schade te leggen bij de partij die een lichte fout heeft  begaan. 
Zo maakt de rechter duidelijk dat hij eigenlijk vindt dat de andere partij moet 
instaan voor de schade maar voorkomt hij een vernietiging van zijn uitspraak op 
grond van de equivalentietheorie. Een schadeverwekker had een zware en onver-
schoonbare fout begaan. Het slachtoff er had een lichte fout begaan. Met toepas-
sing van de conditio sine qua non-leer moest de rechter een aansprakelijkheids-
verdeling uitspreken. Hij legde 19/20 van de schade bij de zgn. ‘primaire dader’.923 
Een vaker aangewende methode is een causaliteitsbeoordeling. De causaliteits-
vraag wordt door de feitenrechter in principe op een voor de cassatierechter 
onaantastbare wijze beantwoord.924 Uit de feitenrechtspraak blijkt dat rechters 
kunnen oordelen dat de opzettelijke fout het causale karakter van een samenlo-
pende fout doorbreekt zodat de schade volledig afgewenteld wordt op de met 
opzet of zwaar nalatig handelende dader.925 Dezelfde vaststelling geldt voor de 
Franse rechtspraak. Het Franse Hof van Cassatie heeft  in tegenstelling tot het 
Belgische Hof uitdrukkelijk het criterium van de zwaarte van de fouten voorop-
gesteld. Maar de onaantastbare beoordelingsbevoegdheid van de feitenrechter 
heeft  ertoe geleid dat er de facto verschillende criteria worden toegepast bijvoor-
beeld volgens de causale bijdragen van elk van de partijen.926 Er bestaat overigens 
geen uniform criterium om de ernst van de fouten te beoordelen.927

In de huidige stand van de rechtspraak, waar het gedrag van asbestbedrijven 
vaak als ernstig nalatig wordt omschreven, lijkt het mij onwaarschijnlijk dat in het 
geval de overheid samen met een asbestbedrijf aansprakelijk zou worden gehou-
den, in de onderlinge verhouding tussen schuldenaren de draagplicht deels op de 
overheid zou komen te liggen. De bijdrage van de overheid bij de totstandkoming 

922 H. Bocken en I. Boone, a.w. 2002, p. 1625 e.v.
 Zie hierover J. Kirkpatrick, “La maxime fraus omnia corrumpit et la réparation du dommage 

causé par un délit intentionnel en concours avec une faute involontaire de la victime”, JT 2003, 
p. 573-578; B. Weyts, “Fraus omnia corrumpit in het buitencontractueel aansprakelijkheids-
recht: geen aansprakelijkheidsverdeling in geval van opzet”, RW 2002-2003, p. 1629 e.v.

923 Brussel 23 januari 1996, RGAR 1996, nr. 13.046.
924 Evenwel kan het Hof van Cassatie nagaan of de rechter uit de door hem onaantastbaar vastge-

stelde feiten het bestaan of het ontbreken van een causaal verband kon afl eiden. Voornamelijk 
de motivering van de uitspraak is daarbij van belang. Wanneer de uitspraak gebaseerd is op 
onnauwkeurige, dubbelzinnige of tegenstrijdige motieven zal ze hervormd of gecasseerd wor-
den.

925 Zie bv. reeds Mil. Ger. 28 januari 1975, RGAR 1975, nr. 9700.
926 Zie reeds Cass. Fr. Civ. 24 maart 1930, Gaz.Pal. 1930, 1, p. 881.
927 G. Viney en P. Jourdain, a.w. 1998, nr. 565.
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van de schade lijkt in ieder geval minder groot te zijn geweest dan die van de 
asbestbedrijven die de schade eigenlijk hebben toegebracht. Deze laatsten hebben 
een, om het kort door de bocht te zeggen, grotere ‘fout’ gemaakt dan de overheid. 
Dit betekent dat de overheid in theorie, veel, zo niet alle, van zijn gedane uitgaven 
zou moeten kunnen verhalen op de primair aansprakelijke zelf. Dit uitgangspunt 
moet echter genuanceerd worden wat betreft  de ‘eigenschuldaft rek’ van bijvoor-
beeld de rokende asbestgedupeerde (zie hiervoor), die wel een deel van de eigen 
schade zal moeten dragen à rato van de eigen schuld. De rechterlijke vrijheid bij de 
beoordeling van het veroorzakingsaandeel is echter zeer groot omdat de hoogste 
rechtscolleges de verdeling een vrijwel onaantastbare feitelijke bezigheid vindt. 
Daarmee ontbreekt vaak inzicht in wat werkelijk de grond is voor de verdelingsbe-
slissing, en heeft  de rechter in de praktijk de ruimte om de verdeling te kiezen die 
hij zelf meest aangewezen/billijk acht, hetgeen voorspellingen lastig maakt.

8.3.2.2. De leer van de alternatieve causaliteit

621. In geval van asbestose en mesothelioom wordt door de rechtspraak door-
gaans aangenomen dat deze ziekten uitsluitend door de blootstelling aan asbest 
kunnen worden veroorzaakt. In het geval van deze ziekten rijst dus enkel de vraag 
waar en hoe de blootstelling heeft  plaatsgevonden en wie daarvoor aansprakelijk 
is. Anders ligt het in gevallen waar de ziekte van de benadeelde, naast een asbest-
blootstelling, ook nog veel andere mogelijke oorzaken kan hebben. Dit is bijvoor-
beeld het geval bij longkanker. Longkanker kan veroorzaakt worden door een 
blootstelling aan tabaksrook, door een blootstelling aan asbest en ook nog door 
andere factoren (bv. blootstelling aan fi jn stof als gevolg van een verminderde 
luchtkwaliteit, verhoogde gevoeligheid van de benadeelde). Wanneer de schade 
met zekerheid veroorzaakt is door een of meerdere gebeurtenissen, maar niet vast 
te stellen is door welke, kent het Nederlandse recht de oplossing van de zoge-
naamde ‘alternatieve causaliteit’.

622. Artikel  6:99 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek bepaalt in dit ver-
band:

“Kan de schade een gevolg zijn van twee of meer gebeurtenissen voor elk waarvan een 
andere persoon aansprakelijk is, en staat vast dat de schade door ten minste een van 
deze gebeurtenissen is ontstaan, dan rust de verplichting om de schade te vergoeden op 
ieder van deze personen, tenzij hij bewijst dat deze niet het gevolg is van een gebeurtenis 
waarvoor hij zelf aansprakelijk is.”

623. Met dit wetsartikel werd beoogd te voorkomen dat de benadeelde de schade 
zelf moet dragen in een geval waar onzeker is wie, onder een kring van potentiële 
schadeverwekkers, de schade heeft  veroorzaakt. Wanneer er sprake is van een der-
gelijke onzekerheid, rust ingevolge artikel 6:99 BW de aansprakelijkheid voor de 
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schade op ieder der partijen, tenzij hij bewijst dat de schade niet het gevolg is van een 
gebeurtenis waarvoor hij aansprakelijk is. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt 
dat deze regeling, aan de hand van de billijkheid, in het leven is geroepen met het 
oog op de zwakkere bewijspositie van de gelaedeerde. Het zou onbillijk zijn om de 
benadeelde de schade zelf te laten dragen wanneer hij niet met zekerheid kan bewij-
zen welke gebeurtenis in causaal verband plaatsvond met de geleden schade.928

624. Een bekend voorbeeld van toepassing van het leerstuk van de alternatieve 
causaliteit door de Hoge Raad vindt men in het DES-arrest.929 In deze zaak ging 
het om personen die aan misvormingen leden, omdat hun moeder tijdens de 
zwangerschap een medicijn ter voorkoming van miskramen en vroeggeboorten 
slikte (het DES-medicijn). Centraal in deze zaak stond de vraag of zij schadever-
goeding konden krijgen. Er kon wel degelijk aangetoond worden dat de schade was 
veroorzaakt door het gebrekkige DES-medicijn. Problematisch werd het om aan te 
tonen welke producent het medicijn destijds vervaardigd had, dat in een specifi ek 
geval tot de gezondheidsschade had geleid. Ondanks veel kritiek930 werd door de 
Hoge Raad de regel van de alternatieve causaliteit toegepast. De Hoge Raad oor-
deelde dat een dagvaarding van alle betrokken producent niet mogelijk was, aan-
gezien het achterhalen van alle identiteiten vrijwel onmogelijk was voor een gedu-
peerde. Voldoende was echter volgens de Hoge Raad dat één producent gedagvaard 
en aansprakelijk gesteld werd. Deze producent had vervolgens een intern verhaals-
recht op de andere producenten, zodat er uiteindelijk toch nog een verdeling van 
schade kon plaatsvinden. Het risico op insolvabiliteit van één van de betrokken 
producenten rustte dan niet op de benadeelden, maar op de groep producenten.

625. Hoewel de ‘alles of niets’-benadering bij de leer van de alternatieve causali-
teit ook behouden blijft , komt het bewijslastrisico van de vraag wie van de poten-
tiële veroorzakers de schade ultiem veroorzaakt heeft , voor rekening van deze 
laatsten, in het geval waarin het zeker is dat een van hen de schade heeft  veroor-
zaakt. Naar Belgisch recht bestaat deze mogelijkheid niet. Naar Engels recht weer 
wel, zo bleek uit het arrest van het House of Lords in de zaak Fairchild v. Glenha-
ven Funeral Services Ltd931, waarin ook de fi guur van de alternatieve causaliteit 
werd aanvaard daar waar een werknemer mesothelioom had ontwikkeld.932

928 MvA II Parlementaire Geschiedenis boek 6, p. 346. Zie ook Hoge Raad 9 oktober 1992, NJ 
1994, p. 535 (DES), Hoge Raad 17 januari 1997, NJ 1997, p. 230 (Moerman/Bakker).

929 Hoge Raad 9 oktober 1992, NJ 1994, p. 535 (DES).
930 Zie bv. A. Akkermans, a.w. 1997, p. 332 e.v.; J. Spier, a.w. 1992, p. 193 en J.H. Wansink 1993, p.6 

e.v.
931 Fairchild v Glenhaven Funeral Services [2003] 1 AC 32.
932 In tegenstelling tot asbestose en longkanker, die aangemerkt worden als ‘cumulative diseases’, 

wordt mesothelioom beschouwd als een ‘single hit disease’ of ‘all or nothing disease’, waar er 
geen minimale dosis blootstelling vereist is. Slechts in deze laatste gevallen wordt de Fairchild 
rechtspraak aanvaard (zie voor een traditionele invulling van de causaliteitsvoorwaarden in 
geval van asbestose: Holtby v Brigham & Covan (Hull) Ltd [2000] 3 All ER 421 (CA).
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Tijdens werkzaamheden voor twee verschillende werkgevers werd een werknemer bloot-
gesteld aan asbest waardoor hij mesothelioom ontwikkelde. Beide werkgevers hadden 
nagelaten om voldoende veiligheidsmaatregelen te treff en. Er kon niet worden aange-
toond dat er nog een andere blootstelling aan asbest had plaatsgevonden. Evenmin kon 
worden aangetoond bij welke wetgever de blootstelling aan asbest fataal de ontwikkeling 
van de ziekte tot gevolg had. Het House of Lords oordeelde dat beide werkgevers hoofde-
lijk aansprakelijk konden worden gesteld, met onderlinge regresmogelijkheid nu ze elk 
door hun foutieve gedrag, met gerede zekerheid (on the balance of probabilities) het 
risico hadden verhoogd dat de schade die zich achteraf verwerkelijkt had, zou ontstaan 
(material increase in risk):

“(…) that, by proving that the defendants individually materially increased the risk that 
the men would develop mesothelioma due to inhaling asbestos fi bres, the claimants are 
taken in law to have proved that the defendants materially contributed to their illness”.

626. Hoewel deze beslissing de positie van gedupeerden substantieel versterkte, 
omwille van de versoepeling van de strenge causaliteitsvereisten, had ze omge-
keerd een negatief eff ect op werkgevers en verzekeraars die zich met terugwer-
kende kracht gehouden zagen tot tussenkomst voor risico’s waaraan ze zich niet 
verwacht hadden.933

8.3.2.3. De leer van de proportionele aansprakelijkheid

627. De alternatieve causaliteitsleer biedt geen oplossing wanneer het niet zeker 
is of de ziekte door een van de bedoelde oorzaken of aangesproken verweerders 
werd veroorzaakt. Dat is in de regel het geval bij mesothelioom en longkanker 
omdat in die zaken door een benadeelde empirisch nooit met zekerheid alle 
potentiële oorzaken van blootstelling in kaart kunnen worden gebracht (dit in 
tegenstelling tot de gevallen van asbestose die veroorzaakt worden door een lang-
durige en intense blootstelling aan asbest die wel empirisch kan getraceerd 
worden).934 Om toch tot een oplossing te komen voor deze kwestie, heeft  de Hoge 
Raad in Karamus/Nefalit besloten tot een gecombineerde toepassing van arti-
kel 6:99 BW en het hiervoor reeds besproken artikel 6:101 BW.

In de zaak Karamus/Nefalit935 was er sprake van een geschil tussen de erfgenamen van 
een aan longkanker overleden, rokende werknemer (Karamus) en diens toenmalig 
werkgever, een asbestverwerkend bedrijf (Nefalit). De vraag die juridisch relevant was, 
was of deze schade veroorzaakt werd door het jarenlange rookgedrag van de werknemer 
of doordat hij tijdens zijn werkzaamheden in aanraking was gekomen met asbest of een 
interactie tussen beide?

933 Zie bv. Philips v Syndicate 992 Gunner and others [2003] EWHC 1084 (QB).
934 Zie voor een toepassing in deze zin bv. Gerechshof Arnhem 11 mei 2010, LJN BM5180, www.

rechtspraak.nl.
935 HR 31 maart 2006, JAR 2006, p. 81.
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De Hoge Raad heeft  in dit arrest, in navolging van Akkermans dus de combinatie 
van artikel 6:99 BW en artikel 6:101 BW naar voren geschoven als grondslag voor 
een proportionele benadering936, waarbij de niet aan de werkgever toerekenbare 
oorzaken van zijn draagplicht worden afgetrokken middels een eigenschuldaf-
trek.

“Mede gelet op de aan de artikelen 6:99 en 6:101 BW ten grondslag liggende uitgangs-
punten moet daarom worden aangenomen dat, indien een werknemer schade heeft  gele-
den die, gelet op de hiervoor bedoelde kanspercentages, zowel kan zijn veroorzaakt door 
een toerekenbare tekortkoming van zijn werkgever in de nakoming van zijn verplichting 
de werknemer in de uitoefening van diens werkzaamheden voldoende te beschermen 
tegen een voor de gezondheid gevaarlijke stof, als door een aan de werknemer zelf toe te 
rekenen omstandigheid als hiervoor bedoeld, als door een combinatie daarvan, zonder 
dat met voldoende zekerheid is vast te stellen in welke mate de schade van de werknemer 
door deze omstandigheden of één daarvan is ontstaan, de rechter de werkgever tot ver-
goeding van de gehele schade van de werknemer mag veroordelen, met vermindering 
van de vergoedingsplicht van de werkgever in evenredigheid met de, op een gemotiveerde 
schatting berustende, mate waarin de aan de werknemer toe te rekenen omstandighe-
den tot diens schade hebben bijgedragen”.

628. De Hoge Raad koos in deze zaak dus voor een proportionele benadering in 
plaats van voor de traditionele ‘alles-of-niets-benadering’. In het arrest Nefalit/
Karamus heeft  de Hoge Raad een rechtsregel geformuleerd op grond waarvan de 
vereiste van conditio sine qua non-verband mag worden losgelaten of gerelativeerd 
en de schadevergoedingsplicht van de gedaagde voor een percentage van de 
schade dat overeenkomt met de kans dat zijn normschending de schade heeft  ver-
oorzaakt, worden vastgesteld. Aansprakelijkheid van de werkgever werd in dit 
arrest aangenomen voor een percentage van de schade dat overeenstemt met de 
omvang van de kans dat de schade het gevolg was van de tekortkoming van de 
werkgever. Deze kans (55%) werd berekend op grond van epidemiologische en 
statistische waarschijnlijkheidsgegevens, waarbij alle overige omstandigheden 
(predispositie, roken, luchtkwaliteit enzovoort), in tegenstelling tot wat krachtens 
de normale causaliteitsregel – the tortfeasor must take the victim as he fi nds him 
– zou gelden, als negatieve kansen voor rekening van de werknemer zelf kwamen:

“Mede gelet op de aan de artikelen 6:99 en 6:101 BW ten grondslag liggende uitgangs-
punten moet daarom worden aangenomen dat, indien een werknemer schade heeft  gele-
den die, gelet op de hiervoor bedoelde kanspercentages, zowel kan zijn veroorzaakt door 

936 A. Akkermans, “Grondslagen voor proportionele aansprakelijkheid bij onzeker causaal ver-
band’ in W. Van Boom, C. Jansen en J. Linssen, Tussen ‘Alles’ en ‘Niets’; van toedeling naar 
verdeling van nadeel, Deventer, Tjeenk Willink, 1997, p. 105-155; A.L.M. Keirse, “Het ‘alles of 
niets’-denken naar de geschiedenis verbannen, AV&S 2005, p. 3-16; W. Van Boom, C. Jansen 
en J. Linssen, Tussen ‘Alles’ en ‘Niets’; van toedeling naar verdeling van nadeel, Deventer, Tjeenk 
Willink, 1997.



Deel 3. De omgang met asbestgerelateerde gezondheids schade in het positieve recht

338 Intersentia

een toerekenbare tekortkoming van zijn werkgever in zijn verplichting de werknemer in 
de uitoefening van diens werkzaamheden voldoende te bescherming tegen een voor de 
gezondheid gevaarlijke stof, als door een aan de werknemer zelf toe te rekenen omstan-
digheid als hiervoor bedoeld, als door een combinatie daarvan, zonder dat met vol-
doende zekerheid is vast te stellen in welke mate de schade van de werknemer door deze 
omstandigheden of één daarvan is ontstaan, de rechter de werkgever tot vergoeding van 
de gehele schade van de werknemer mag veroordelen, met vermindering van de vergoe-
dingsplicht van de werkgever in evenredigheid met de, op een gemotiveerde schatting 
berustende, mate waarin de aan de werknemer toe te rekenen omstandigheden tot diens 
schade hebben bijgedragen.”937

629. Proportionele aansprakelijkheid komt dus neer op een verdeling van de 
aansprakelijkheid (of beter: van de schade) en derhalve ook van de te betalen 
schadevergoeding, in die gevallen waarin niet volstrekt zeker is dat de schade ver-
oorzaakt is door één van de betrokken schadeveroorzakers, maar anderzijds dit 
percentage van ‘onzekerheid’ van de te vergoeden schade wordt afgetrokken via 
een aft rek à rato van deze onzekerheid. Deze aft rek blijft  voor rekening van de 
gedupeerde. Het ook in Nederland in eerste instantie vereiste conditio sine qua 
non-verband, de verplichte vaststelling van het causaal verband tussen de feite-
lijke gedraging en de schade, wordt hiermee dus in feite omzeild. In tegenstelling 
tot de alternatieve causaliteit, waar de schade met zekerheid te herleiden valt tot 
een van de betrokken oorzaken (maar onduidelijk tot welke, onduidelijkheid die 
voor rekening blijft  van de schadeveroorzakers), is deze ‘zekerheid’ bij proportio-
nele aansprakelijkheid niet gegeven. Ook gaat het er hier niet om dat er louter 
sprake is van een versoepeling van de bewijslast met betrekking tot het bestaan 
van een causaal verband, of om een eigenschuldaft rek, waarbij het zeker is dat 
zowel de eigen schuld van de benadeelde als het gedrag van de verweerder samen-
lopende oorzaken waren bij de totstandkoming van de schade. Wel is zeker dat de 
fout van de betrokken verweerder in een bepaalde mate heeft  bijgedragen tot de 
kans (‘materially contributed to the risk’) dat de schade zou ontstaan. Aansprake-
lijkheid à rato van deze kansinschatting blijft  dan voor rekening van de betrok-
ken verweerder, behoudens tegenbewijs.

630. Vooral in asbestschadezaken lijkt deze benadering een goede oplossing om 
de hindernissen ten aanzien van de vereiste van causaliteit, waar de asbestbena-
deelden tegen aan kunnen lopen, te omzeilen. Anders dan in het geval van meso-
thelioom of asbestose kan in geval van longkanker immers (nog) niet vastgesteld 
worden of de asbestblootstelling een causale rol heeft  gespeeld bij het ontstaan 
van de ziekte. Voor asbestslachtoff ers die lijden aan longkanker biedt de propor-
tionele formule de mogelijkheid om toch een schadevergoeding te verkrijgen. De 
keuze voor een proportionele benadering noopt echter tot het aannemen van per-

937 Rov. 3.13.
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centages die niet met wiskundige zekerheid kunnen worden vastgesteld.938 Argu-
ment pro een proportionele vergoeding is dan dat de ‘alles of niets’-benadering 
eveneens aanleiding kan geven tot (soms zelfs meer) onnauwkeurigheid.939 
Belangrijk is dan echter wel dat de kanspercentages geen slag in de lucht vormen, 
maar goed gemotiveerd worden en inzichtelijk worden gemaakt. Volgens de Hoge 
Raad doet de proportionele oplossing (deels) recht aan de benadeelde, nu de 
mogelijkheid bestaat dat zijn ziekte (al dan niet uitsluitend) veroorzaakt is door 
asbest, en (deels) recht aan in casu de werkgever, nu het feitelijk onzeker blijft  of 
de asbestblootstelling al dan niet een causale rol heeft  gespeeld in de veroorzaking 
van de ziekte.

631. In zijn arrest in de zaak Fortis/Bourgonje van 24 december 2012940 heeft  de 
Hoge Raad overwogen dat het niet uitgesloten is dat de in Nefalit/Karamus gefor-
muleerde proportionele regel zich ook voor toepassing leent in andere zaken dan 
deze waaraan een vraag naar aansprakelijkheid van werkgevers in de asbestin-
dustrie ten grondslag ligt, maar dit weliswaar met de nodige terughoudendheid. 
In dit geval betrof het geschil de vordering tot schadevergoeding wegens tekort-
schieten in de uitvoering van een vermogensbeheerovereenkomst tussen Fortis 
Bank en een gedupeerde, door schending van een zorgplicht van de bank (drin-
gend adviseren tot verkoop van aandelenpakket). In zijn arrest van 24 december 
2012 heeft  de Hoge Raad voorts de toepassing van de mogelijkheid tot proportio-
nele aansprakelijkheidsstelling verder ingevuld. Volgens het arrest moet het gaan 
om gevallen waarin er “een niet zeer kleine kans” bestaat dat er een causaal ver-
band tussen de geschonden norm en de geleden schade aanwezig is, en moet de 
strekking van de geschonden norm en de aard van de normschending de toepas-
sing van de regel rechtvaardigen. De Hoge Raad staat in ieder geval ‘terughou-
dendheid’ voor bij het honoreren van proportionele aansprakelijkheid.

632. Men kan zich afvragen of de toepasselijkheid van de proportionele aan-
sprakelijkheid zal leiden tot een hellend vlak waar meer en meer claims zullen 
eindigen in aansprakelijkheid, zelfs wanneer niet aan alle aansprakelijkheids-
voorwaarden is voldaan, nu schadevergoeding krachtens deze leer ook kan wor-
den toegekend in gevallen waarin de eiser niet in staat is het oorzakelijk verband 
zelf te bewijzen maar wel kan aantonen dat de schade met een ‘redelijke mate van 
zekerheid’ is veroorzaakt door de gedraging van de gedaagde. De Hoge Raad heeft  
hierop enigszins geanticipeerd; ze beperkt de toepasbaarheid van de proportio-
nele aansprakelijkheid in het arrest Karamus/Nefalit zelf als volgt: de compensa-
tie moet worden geweigerd wanneer de kans dat (in dit geval) de blootstelling aan 

938 A.J. Akkermans, “Statistisch causaliteitsbewijs bij toxische schadeveroorzaking”, Het verzeke-
ringsarchief 1995, p. 44-53.

939 A.J. Akkermans, a.w. 1995, p. 44-53.
940 HR 24 december 2010, NJ 2011, p. 251 met noot T.F.E. Tjong Tjin Tai (Fortis/Bourgonje).
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asbest de longkanker heeft  veroorzaakt, zeer klein is. In het tegenovergestelde 
geval, het geval waar de kans zeer groot is dat de gedraging van de gedaagde de 
schade veroorzaakt heeft , moet een volledige vergoeding worden toegekend. De 
Hoge Raad heeft  echter zelf geen procentuele drempel aangegeven waarboven of 
waaronder tot de alles-of-niets-benadering moet worden overgegaan.

633. In 2006 nuanceerde ook het House of Lords haar reeds aangehaalde Fair-
child-uitspraak in een gelijkaardige zaak (Barker v. Corus941). In deze zaak was er 
zowel sprake van een fout van de werkgevers als van een veroorzakingsfactor in 
de sfeer van de benadeelde. De getroff ene was enerzijds als werknemer (en ander-
zijds in de periode daarvoor als zelfstandige), in aanraking gekomen met asbest. 
In tegenstelling tot de Fairchild-uitspraak werd de aansprakelijkheid van de 
werkgever(s) hier beperkt tot het gedeelte van de schade dat het verhoogde risico 
(‘increased risk’) uitmaakt waartoe hun fouten aanleiding hadden gegeven. De 
schade werd in dit arrest dus geconcipieerd als de risicoverhoging die terug te 
brengen is tot de fout van de werkgever. Deze benadering van ‘alternatieve aan-
sprakelijkheid’ leunt sterk aan bij de fi guur van de verloren kans (zie hierna). In 
Barker v Corus942 heeft  het House of Lords beslist dat iedere werkgever alleen aan-
sprakelijk is voor het deel van de schade dat zijn bijdrage aan het risico op het 
ontstaan van de schade vertegenwoordigt. De Nederlandse en Engelse hoogste 
rechters volgen derhalve een vergelijkbare rechtspolitiek.

634. De Britse wetgever heeft  daarop overigens wel ingegrepen door bij meso-
thelioom die ontwikkeld is op de arbeidsplaats na een tewerkstelling bij verschil-
lende werkgevers, een volledige hoofdelijke aansprakelijkheid op te leggen aan 
eenieder die een ander onrechtmatig heeft  blootgesteld aan asbest door middel 
van een ‘material increase of risk’ of ‘ for any other reason’.943

635. Het Britse Supreme Court heeft  in een arrest van 9 maart 2011 in de zaak 
Sienkiewicz v. Greif944 nog verder gebouwd op zijn creatieve rechtspraak in Fair-
child v. Glenhaven Funeral Services, (2003) en Barker v. Corus (2002). In deze zaak 
claimde Karen Sienkiewicz namens de erven van de in 2006 op 74-jarige leeft ijd 
overleden Enid Costello een (integrale) schadevergoeding van het bedrijf Greif 
(UK) Ltd, op grond van het feit dat Greif het risico op het krijgen van mesotheli-
oom had vergroot door Costello als werkgever aan asbest bloot te stellen. Er was 
echter tevens sprake van omgevingsblootstelling aan asbest, zodat het causaal 
verband niet met zekerheid kon worden vastgesteld. Wel was rechtens komen vast 
te staan dat de beroepsmatige blootstelling aan asbest de (initiële) kans van 

941 Barker v Chorus [2006] 2 AC 572.
942 Barker v Corus [2006] UKHL 20.
943 Art. 3 Compensation Act 2006.
944 Sienkiewicz v Greif, UKSC10, (2011) 2 Weekly Law Reports 523.
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0,000024% naar 0,000028% op een veroorzaking van mesothelioom had ver-
hoogd. Enid had 18 jaar gewerkt in het asbestbedrijf van verweerder als kantoor-
medewerker en was zowel via professionele blootstelling als via omgevingsbloot-
stelling in aanraking gekomen met asbest. De kwestie zag er dus op te weten of 
ook deze beperkte verhoging als een ‘material increase of risk’ kon worden aange-
merkt, op grond waarvan een aansprakelijkheid kon worden gevestigd. Het 
Supreme Court heeft  dit uiteindelijk bevestigd.

636. Bovenstaande casus illustreert echter nog maar eens dat er een belangrijk 
verschil bestaat tussen epidemiologische en juridische causaliteit. In de epide-
miologie wordt gezocht naar een zuiver feitelijk en op de natuurwetenschappen 
gebaseerd verband van oorzaak en gevolg, terwijl dat in het recht niet het geval is. 
Causaliteitsbeoordelingen in het recht zijn altijd het resultaat van een normatieve 
beoordeling, die weliswaar eveneens haar basis vindt in de feiten.945 De feiten 
kleuren altijd het recht. De vraag welke assumpties aan de feitelijke beoordeling 
van de rechter ten grondslag liggen is dus in dergelijke schadekwesties, zoals Van 
Boom recent benadrukte, van groot belang. En, aldus Van Boom, “het kennispro-
bleem [bij het rechtspreken] is bijzonder groot”. Van Boom wijst op de blinde vlek 
van rechters die rechtspreken op basis van het feitenmateriaal aangedragen door 
partijen, en die argumenten en kennis van de procespartijen voor waar aanne-
men, zonder verder onderzoek te doen naar de rechtswerkelijkheid op dit punt.946 
Hoewel algemeen aanvaard wordt dat bij de beoordeling van de juridische causa-
liteit het uiteindelijke resultaat sterk gekleurd wordt door normatieve elementen, 
heeft  de Hoge Raad in een recent arrest van 14 december 2012947 geoordeeld dat 
er (ook) bij proportionele aansprakelijkheid géén ruimte is voor een analoge toe-
passing van de in art. 6:101 BW neergelegde billijkheidscorrectie op basis van de 
op de veroorzakingskans vastgestelde proportionele aansprakelijkheid. Het hof 
was in het bestreden arrest van oordeel dat ook bij proportionele aansprakelijk-
heid, die immers stoelt op de aan de artikelen 6:99 en 6:101 BW ten grondslag 
liggende uitgangspunten, en ertoe strekt om de onzekerheid over het causaal ver-
band op rechtvaardige wijze te verdelen, ruimte overblijft  voor een correctie op 
grond van billijkheidsargumenten, analoog aan de in artikel 6:101 BW neerge-
legde zogeheten billijkheidscorrectie. De Hoge Raad heeft  deze zienswijze nu uit-
drukkelijk verworpen. Een billijkheidscorrectie is alleen dan mogelijk – binnen 
de grenzen van de vastgestelde proportionele aansprakelijkheid – bij toepassing 
van eigen schuld of van een ander in de wet voorziene regeling.

945 A. Van, “Bewijs van causaal verband met behulp van epidemiologische gegevens” in A. 
Akkermans, M. Faure en T. Hartlief (ed.) Proportionele aansprakelijkheid, Bju, Den Haag, 
2000, p. 135-152; zie ook F. Sobczak, a.w. 2013, p. 144 e.v.

946 W. Van Boom, “Enige beschouwingen over de rol van empirisch onderzoek in de hedendaagse 
privaatrechtswetenschap”, TPR 2012, te verschijnen.

947 HR 14 december 2012, LJN BX8349, www.rechtspraak.nl.
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8.3.2.3. De fi guur van het verlies van een kans

637. Bij onzeker causaal verband tussen de fout en de vastgestelde schade is het 
in bepaalde omstandigheden voor de rechter ook mogelijk om in die gevallen 
waar het waarschijnlijk is dat de fout de kans op het intreden van de schade ver-
groot heeft  of het uitblijven van de schade, verminderd heeft , een proportionele 
schadevergoeding toe te kennen, met name een vergoeding voor het verlies van 
een kans. De proportionele benadering wordt dan gezocht buiten de leer van de 
causaliteit, te weten door te werken met verlies van een kans als schadefactor. 
In  Nederland is de fi guur van de verloren kans voor het eerst aanvaard in het 
Baijings-arrest van de Hoge Raad.948

638. Het leerstuk van de verloren kans, dat nauw verwant is aan de leer van de 
proportionele aansprakelijkheid (het beoogde resultaat is immers hetzelfde), is 
goed bekend in de Franse en Belgische jurisprudentie949 en kan in alle drie de 
onderzochte landen rekenen op een veel bredere acceptatie dan de proportionele 
 aansprakelijkheid. Het verschil met de benadering van de proportionele aanspra-
kelijkheid, is dat de verloren-kans-benadering niet uitgaat van de causaliteits-
benadering, maar uitgedrukt wordt onder de vorm van schade. De onzekerheid 
over het causale verband tussen de fout en de defi nitieve schade wordt dus omzeild 
door de verloren kans als schadepost te conceptualiseren (cf. voormelde uitspraak 
inzake Barker v. Corus van het House of Lords). Het conditio sine qua non-ver-
band tussen fout en de daardoor ontstane verhoging van de ‘kwade kansen’ (ver-
lies van ‘goede kansen’) staat doorgaans wel vast. Het House of Lords heeft  de 
verloren kans in Barker v. Corus gematerialiseerd door haar te begroten onder de 
vorm van een percentage van de defi nitieve schade.

639. Bijzonder aan de fi guur van het verlies van een kans is dat deze benadering 
(theoretisch althans) vasthoudt aan de klassieke ‘alles of niets’-causaliteitsbena-
dering. De fi guur van het verlies van een kans laat de feitenrechters toe om de 
strenge causaliteitsleer in omstandigheden waarin het causale verband niet met 
zekerheid kan worden vastgesteld, te verzachten wanneer vergoeding wordt 
gevorderd, niet van de werkelijke geleden schade, maar van de kansschade, die als 
het ware als een ‘nieuwe’ vorm van schade voor vergoeding in aanmerking komt. 
De vergoeding die aldus kan worden verworven, bestaat dan uit de verloren kans 
dat de werkelijke schade niet zou zijn ingetreden, begroot op basis van een per-
centage van de werkelijke schade.

948 HR 24 oktober 1997, LJN ZC2467, NJ 1998, p. 257.
949 E. Dirix, Het begrip schade, Antwerpen, Maarten Kluwers internationale uitgeversonderne-

ming, 1984, 84, nr. 122; J.-L. Fagnart, “La perte d’une chance ou la valeur de l’incertain” in X 
(ed.), La réparation du dommage – questions particulières, Louvain-la-Neuve, Anthemis, 2006, 
78, nr. 12; H. Bocken, “Verlies van een kans”, NJW 2009, 10, nr. 26.



Hoofdstuk 8. Ontwikkelingen op het vlak van het
buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht

Intersentia 343

640. De kansschade is een andere schade dan de werkelijk geleden schade. De 
feitenrechter kan dus uit zichzelf geen vergoeding toekennen voor het verlies van 
een kans wanneer blijkt dat het causaal verband tussen de fout en de schade 
waarop de kans betrekking heeft  niet vaststaat. Dit kan enkel indien de bena-
deelde vergoeding vordert, niet voor de reële schade maar voor het verlies van een 
kans en aantoont dat deze schade in zeker causaal verband staat met de fout van 
verweerder. Wanneer er onzekerheid blijft  bestaan over het oorzakelijk verband 
tussen de fout en de werkelijk geleden schade, mag de rechter deze onzekerheid 
niet compenseren door een gedeeltelijke vergoeding toe te kennen voor beweerde 
kansschade zonder uitsluitsel te bieden over het oorzakelijk verband tussen die 
verloren kans en de begane fout950, zo is intussen vaststaande rechtspraak in Bel-
gië over het verlies van een kans.

641. De proportionele benadering op het vlak van causaliteit, weze het onder de 
vorm van proportionele aansprakelijkheid of verlies van een kans, kent al enkele 
jaren voor- en tegenstanders in de Nederlandse literatuur. Faure wijst erop dat een 
proportionele toerekening van schade de meest slachtoff ervriendelijke benade-
ring is met name in gevallen van milieugezondheidsschade zoals asbest die vaak 
botsten op de hindernis van de causaliteit. Wanneer de kans dat de schade is 
veroorzaakt door de gedaagde, niet met gerede zekerheid is komen vast te staan, 
komt de gelaedeerde onder de klassieke voorwaarden in het geheel geen recht op 
schadevergoeding toe. Onder het stelsel van een proportionele toerekening van 
schade (hetzij via proportionele causaliteit, hetzij via het verlies van een kans) 
heeft  de gelaedeerde recht op een vergoeding van (minstens een deel van) zijn 
schade. Eenieder zal aansprakelijk worden gesteld in die mate waarin hij/zij heeft  
bijgedragen aan (het risico op) het ontstaan van de schade.951

642. Peeperkorn wijst er echter op dat waar het vroeger op grond van het ‘alles 
of niets-beginsel’ redelijk werd bevonden om een schadeveroorzaker volledig 
aansprakelijk te houden wanneer met een redelijke mate van zekerheid vast is 
komen te staan dat een fout van die andere persoon aan de schade heeft  bijgedra-
gen, dat in het licht van de leer van de proportionele aansprakelijkheid niet langer 
het geval is. Ook valt volgens hem niet in te zien waarom iemand toch schade 
vergoed zal krijgen wanneer de kans dat de schade veroorzaakt is door de fout van 
een derde niet groot is.952 Nieuwenhuis zit op dezelfde lijn: de proportionele bena-
dering kan ertoe leiden dat iemand gehouden is om schade te vergoeden die hij 
niet met zekerheid heeft  veroorzaakt maar waarbij dit niet helemaal uit te sluiten 
valt (à rato van die kans is de gedaagde dan vergoedingsplichtig). Nieuwenhuis 

950 Cf. Cass. 5 juni 2008, Arr.Cass. 2008, p. 1462.
951 A.J. Akkermans, “Onbekend maakt onbemind?” VR 1999, p. 65; J.C.M Klaassen, “Proportionele 

aansprakelijkheid: een goede of kwade kans”, NJB 2007.
952 D. Peeperkorn, “Het oordeel van Paris”, VR 1998, p. 323-324.
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meent dat de ‘onaanvaardbaarheid’ van het oude systeem daartegenover een 
argument vormt met geringe overtuigingskracht.953 Ook Peeperkorn is van oor-
deel dat precies de rechtvaardigheid van het ‘alles of niets-beginsel’ goed te verde-
digen valt, vanuit het traditionele uitgangspunt dat ieder in beginsel zijn eigen 
schade draagt. Het is enkel redelijk om de schade te verschuiven naar een derde 
wanneer met (gerechtelijke) zekerheid vaststaat dat een fout van die derde de 
schade (mede) heeft  veroorzaakt.954

643. Akkermans wijst er mijns inziens echter terecht op dat deze insteek van 
het debat verkeerd is. Hij benadrukt dat er niet te snel een toevlucht mag worden 
genomen tot de proportionele toerekening van schade. De rechter moet er zich 
eerst van vergewissen of er een causaal verband vastgesteld kan worden of niet. 
Pas wanneer duidelijk is dat, gelet op de concrete omstandigheden van het geval, 
de vaststelling van een causaal verband onmogelijk is, mag hij overgaan op het 
systeem van de proportionele toerekening van schade. Akkermans wijst erop dat 
de rechter de proportionele afweging zo nauwkeurig mogelijk moet beargumen-
teren en motiveren.955 Juridisch-technisch valt de proportionele toerekening van 
schade overigens ook goed in te passen in de klassieke voorwaarden van het aan-
sprakelijkheidsrecht, althans wanneer ‘het verlies van een kans’ of ‘de belasting 
met een negatief risico’ als schade wordt aangemerkt. Het causaal verband met 
deze (nieuwe vormen van) immateriële schade staat immers wel met zekerheid 
vast.

644. In een recent arrest van 21 december 2012956 heeft  de Hoge Raad het ver-
schil tussen de leerstukken ‘proportionele aansprakelijkheid’ en ‘kansschade’ 
echter benadrukt.

In deze zaak ging het om de vraag of en in welke mate een accountant schade heeft  gele-
den als gevolg van een onjuist advies over de fi scale mogelijkheden van geruisloze 
inbreng van zijn uittredingsvergoeding in een onderneming. Vast is komen te staan dat 
een belastingadviseur een beroepsfout heeft  gemaakt door geruisloze inbreng te advise-
ren, en daarnaast ook door in zijn advies niet te wijzen op de mogelijkheid om gebruik 
te maken van de zogeheten ‘ruilarresten’ (die een andere fi scale faciliteit bieden).

Het hof dat de bestreden beslissing had geveld, had vastgesteld dat, goede en 
kwade kansen tegen elkaar afwegend, er een kans van 60% bestond dat wanneer 
in het belastingadvies zou zijn gewezen op de fi scale mogelijkheden van de ruilar-
resten, de accountant daadwerkelijk van deze fi scale faciliteit gebruik had 
gemaakt. De belastingadviseur diende daarom volgens het hof 60% te vergoeden 

953 J.H. Nieuwenhuis, “Disproportionele aansprakelijkheid”, Th emis 2006, p. 177.
954 D. Peeperkorn, a.w. 1998, p. 323-324.
955 A.J. Akkermans, a.w. 1999, p. 69.
956 HR 21 december 2012, LJN BX7491, www.rechtspraak.nl.
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van het verschil tussen de belasting die de accountant uiteindelijk feitelijk had 
betaald en de belasting die hij met gebruikmaking van de ruilarresten zou hebben 
betaald. Aan de hoge Raad werd de vraag gesteld of het hof terecht en met een 
toereikende motivering een causaal verband heeft  aangenomen tussen de fout van 
de belastingadviseur en (60% van) de schade van de accountant. Daarbij werd de 
weg waarlangs het hof dit resultaat heeft  bereikt mee in de beoordeling betrokken: 
betrof het hier een toepassing van proportionele aansprakelijkheid, van het leer-
stuk van ‘het verlies van een kans’, of nog, een begroting van de omvang van de 
schade (art. 6:97 BW)? In zijn conclusie onder het arrest voerde advocaat-generaal 
Spier aan dat de toepassing van proportionele aansprakelijkheid en van kans-
schade praktisch gesproken steeds tot eenzelfde uitkomst leiden en dat daarom 
aan de toepassing van beide leerstukken ook dezelfde vereisten zouden moeten 
worden gesteld. De Hoge Raad heeft  echter, zoals gezegd, benadrukt dat het gaat 
om twee verschillende leerstukken. Het verschil tussen het leerstuk van de verlo-
ren kans en het leerstuk van proportionele aansprakelijkheid zit er volgens de 
Hoge Raad in dat proportionele aansprakelijkheid kan worden toegepast in de 
fase van de vaststelling van het conditio sine qua non-verband tussen fout en 
schade, in het bijzonder in gevallen waarin de schade ook kan zijn veroorzaakt 
door een andere omstandigheid dan de aansprakelijkheidscheppende gebeurte-
nis (bv.: de longkanker van de werknemer kan veroorzaakt zijn door blootstelling 
aan asbest tijdens de werkzaamheden of door diens eigen rookgedrag, cf. de zaak 
Karamus/Nefalit). Bij toepassing van het leerstuk van kansschade is er geen pro-
bleem wat betreft  de vaststelling van het conditio sine qua non-verband tussen de 
fout en de schade; als schade gaat het hier immers om het verlies van de kans. De 
Hoge Raad las uiteindelijk het bestreden arrest zo dat het hof geen toepassing 
heeft  gegeven aan het leerstuk van proportionele aansprakelijkheid, maar aan dat 
van kansschade, en liet het arrest vervolgens in stand. Persoonlijk vind ik het, met 
Spier, belangrijk om te benadrukken dat het weliswaar om twee verschillende 
wegen gaat, die evenwel naar dezelfde oplossing leiden, zodat men zich de vraag 
kan stellen wat de relevantie is van de verschillende benadering.

645. Naar Belgisch recht is proportionele aansprakelijkheid niet bekend, maar 
wordt alleen gewerkt met de kansschade. De Belgische en Franse rechtspraak is 
thans in die zin gevestigd dat het verlies van een reële kans op het verwerven van 
een voordeel of op het vermijden van een nadeel voor vergoeding in aanmerking 
komt indien tussen de fout en het verlies van deze kans een conditio sine qua non-
verband bestaat.957Het Belgische Hof van Cassatie heeft  gepreciseerd dat de rech-
ter slechts vergoeding voor de verloren kans kan afwijzen indien die kans onbe-
staande wordt geacht. Klein of uiterst gering is niet gelijk aan onbestaande.958 Uit 

957 Zie recent bv. Cass. 15 maart 2010, Arr. Cass. 2010, p. 767.
958 Cass. 6 februari 1961, Pas. 1961, I, p. 608; Cass. 17 april 1961, Pas. 1961, I, p. 883; Cass. 9 okto-

ber 1961, Pas. 1962, I, p. 162; Cass. 24 augustus 1962, Pas. 1962, I, p. 1251; Cass. 12 september 
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deze rechtspraak valt tevens af te leiden dat het Belgische Hof van Cassatie strikt 
vasthoudt aan de leer van de conditio sine qua non-vereiste. Wanneer er onzeker-
heid bestaat over het causaal verband tussen de fout en de defi nitieve schade kan 
men geen vergoeding verkrijgen voor de defi nitieve schade, ook niet voor een deel 
ervan. Wanneer er daarentegen wel zekerheid bestaat over het causaal verband 
tussen de fout en een verloren kans is deze kans dus wel vergoedbaar, maar men 
mag niet onder het mom van de verloren kans een deel van de defi nitieve schade 
vergoeden. Ook naar Belgisch recht wordt aanvaard dat de verloren kans niets 
anders uitmaken dan een vorm van immateriële schade, zij het dat als maatstaf 
toch de reële schade voorop wordt gesteld. Als maatstaf voor begroting van deze 
vorm van schade wordt het overeenstemmende percentage met de werkelijke 
schade vooropgesteld. Hoewel op deze benadering kritiek te formuleren valt – 
men eindigt linksom of rechtsom toch bij de proportionele aansprakelijkheid – 
kan ze juridisch-technisch moeilijk bekritiseerd worden. Immateriële schade laat 
zich, bij gebrek aan concrete maatstaf immers slechts meten aan de hand van 
conventionele maatstaven. Zonder die op conventies steunende maatstaven zou 
de begroting van deze schade onmogelijk zijn. Wel is van belang dat de rechter 
niet zelf mag beslissen om wanneer er twijfel blijft  bestaan over het oorzakelijk 
verband tussen fout en schade, een vergoeding toe te kennen voor een ‘andere 
schade’ die dan wel met zekerheid in causaal verband kan worden gebracht met de 
betwiste gedraging, met name de kansschade. Het gaat immers om een andere 
schade. In die zin verschilt de benadering van de proportionele aansprakelijkheid 
(causaliteitsbenadering) mijns inziens dus inderdaad, zoals de Hoge Raad heeft  
opgemerkt, wel fundamenteel van de benadering van het verlies van een kans 
(schadebenadering), en dit dus met name op het vlak van het beschikkingsbegin-
sel en de verplichting van de rechter om het recht toe te passen op de feiten.

646. Derhalve, wanneer de benadeelde enkel vergoeding vordert voor de uitein-
delijke schade en de rechter van oordeel is dat er geen zekerheid bestaat over het 
oorzakelijk verband tussen deze schade en de fout, mag hij niet ambtshalve een 
vergoeding toekennen voor schade uit het verlies van een kans.959 Het Hof van 
Cassatie van België heeft  meermaals bevestigd dat het verlies van een kans ‘andere 
schade’ is dan de defi nitieve schade, en eveneens dat de rechter niet op eigen ini-
tiatief vergoeding kan toekennen voor andere schade dan deze waarvoor de eiser 

1972, Arr. Cass. 1973, p. 47. Cf. hierover ook H. Bocken, “Geen kans verloren. Causale onzeker-
heid en de rechtspraak van het Hof van Cassatie over het verlies van een kans” in P. Taelman et 
al., Aansprakelijkheid, aansprakelijkheidsverzekering en andere schadevergoedingssystemen, 
XXXIIIste postuniversitaire cyclus Willy Delva, Mechelen, Kluwer, 2007, (273) 309, nr. 49.

959 Cf. I. Boone, “Vergoeding voor verlies van genezings- of overlevingskans niet langer onzeker”, 
noot onder Cass. 5 juni 2008, NjW 2009, p. 33; H. Bocken, “Verlies van een kans, Het cassatie-
arrest van 5 juni 2008. Vervolg en (voorlopig?) slot”, NjW 2009, p. 7 e.v.; H. Bocken, “Het verlies 
van een kans: vergoedbare schade? Het arrest van het Hof van Cassatie van 5 juni 2008”, De 
Verz. 2008, p. 423, nr. 6.



Hoofdstuk 8. Ontwikkelingen op het vlak van het
buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht

Intersentia 347

vergoeding vordert (zie de arresten van 20 februari 2002960 en van 2 december 
2004961 van het Hof van Cassatie in dit verband). Recent besliste het Hof van Cas-
satie nog in deze zin in zijn arrest van 8 november 2010 in een medische aanspra-
kelijkheidszaak962:

“Uit de stukken waarop het Hof vermag acht te slaan, blijkt dat de eiser in het dictum 
van zijn syntheseconclusie voor de appelrechters in algemene bewoordingen de veroor-
deling vordert van de verweerder tot het vergoeden van de schade die hij opliep ingevolge 
de medische ingreep van 19 april 1999, maar in het overwegend gedeelte van die conclu-
sie geen gewag maakt van andere schade dan deze voortvloeiend uit een spondylodiscitis 
die zou zijn ontstaan ten gevolge van het foutief achterlaten van een kompres bij de 
operatie van 19 april 1999. Het arrest oordeelt dat niet is aangetoond dat er een oorza-
kelijk verband is tussen de fout en de schade opgelopen ingevolge de ontstane spondylo-
discitis, waarvoor de eiser vergoeding vordert. (…) De rechter kan krachtens het beschik-
kingsbeginsel het voorwerp van de vordering niet ambtshalve wijzigen, hetzij door ze uit 
te breiden, hetzij door ze door een andere te vervangen. Hij kan derhalve niet op eigen 
initiatief vergoeding toekennen voor andere schade dan deze waarvoor de eiser vergoe-
ding vordert.”

Naar Nederlands en Frans recht lijkt mij hetzelfde te kunnen worden aangeno-
men wat betreft  de vergoeding van kansschade.

647. Waartoe leidt nu een en ander? Samengevat, kan bij causaliteitsonzeker-
heid in België en Frankrijk kan alleen gewerkt worden met het verlies van een 
kans (of met bewijsvermoedens). Dat betekent in het geval van het verlies van een 
kans dat er aan de conditio sine qua non vereiste niet getornd kan worden, maar 
deze hindernis wordt omzeild doordat de gedupeerde vergoeding kan vorderen 
voor een andere schade dan de defi nitieve schade, met name voor de kansschade 
bij onzeker causaal verband. Vereist is dat de kans met redelijke zekerheid vast-
staat. In Nederland kan bij causaliteitsonzekerheid zowel met de fi guur van het 
verlies van een kans gewerkt worden als met proportionele aansprakelijkheid bij 
onzeker causaal verband. In de kern gaat het hier om twee verschillende leerstuk-
ken die echter dezelfde resultaten beogen. Voor de toepassing van deze leerstuk-
ken gelden er echter verschillende criteria. Zo heeft  de Hoge Raad in het arrest 
Fortis/Bourgonje963 benadrukt dat proportionele aansprakelijkheid met terug-
houdendheid moet worden toegepast, terwijl voor het toewijzen van kansschade 
een dergelijke terughoudendheid niet wordt verlangd. Een ander verschil in toe-
passingsgebied blijkt uit het arrest Karamus/Nefalit: proportionele aansprakelijk-
heid kan enkel worden toegepast wanneer het gaat om een fout van de gedaagde 

960 Cass. 20 februari 2002, AR nr. p.01.1045.F, zie www.juridat.be.
961 Cass. 2 december 2004, AR nr. C.03.0633.F, zie www.juridat.be.
962 Cass. 8 november 2010, AR nr. C.10.0250.N, zie www.juridat.be.
963 HR 24 december 2010, LJN BO1799 (Fortis/Bourgonje); meer recent ook HR 14 december 2012, 

LJN BX8349, www.rechtspraak.nl.
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en een fout of eigen risico in hoofde van de benadeelde. Dat laatste is geen vereiste 
voor de toepassing van de fi guur van de verloren kans.

De fi guur van de verloren kans kan dus in alle drie de onderzochte landen 
breed worden ingezet; er is geen grond voor terughoudende benadering bij kans-
schade, en de kansschade moet niet beperkt worden tot de situatie van de eigen 
fout of het eigen risico in de sfeer van de benadeelde en een fout van de schadever-
oorzaker. De fi guur van de kansschade heeft  een breder en ruimer toepassingsbe-
reik dan de fi guur van de proportionele aansprakelijkheid en zou daarom wat mij 
betreft  voorop kunnen staan. Het grote verschil dat ik zelf zie tussen beide leer-
stukken situeert zich op het vlak van de procesrechtelijke gevolgen. Wanneer men 
enkel vergoeding vordert voor de reële schade, kan de rechter geen vergoeding 
voor de kansschade toekennen wanneer het causaal verband niet vaststaat. Wel 
kan hij in een dergelijke situatie, wanneer de gevolgen daartoe vervuld zijn en de 
aard van de geschonden norm zich daar niet tegen verzet, met de nodige terug-
houdendheid, eventueel nog de proportionele aansprakelijkheid van de gedaagde 
aannemen. Dit lijkt mij de enige situatie te zijn waar de fi guur van de proportio-
nele aansprakelijkheid rechtstechnisch een meerwaarde heeft  boven de fi guur 
van de verloren kans, die, zoals aangeduid, veel beter past binnen de grenzen van 
het huidige aansprakelijkheidsrecht.

8.4. ASBESTGEZONDHEIDSSCHADE

648. De schade veroorzaakt door asbestblootstelling kan tot uiting komen in de 
klassieke schadeposten vermogensschade en immateriële schade na letsel. De 
beoordeling van de vraag wat in een concreet geval juridisch vergoedbare schade 
uitmaakt, wordt overgelaten aan de feitenrechter, voor zover hij daarbij de toepas-
singsvoorwaarden van het juridische schadebegrip niet miskent.

649. Vooraleer slachtoff ers van een asbestblootstelling recht hebben op een 
vergoeding voor de aantasting van hun gezondheid, zullen ze eerst uiteraard 
nog het bestaan van schade aannemelijk moeten maken. Het volstaat niet dat er 
kan aangetoond worden dat de verweerder een fout heeft  begaan die de eiser 
belast heeft  met een ernstig gezondheidsrisico.964 Zolang dit risico zich niet 
heeft  gerealiseerd, kan er in principe geen vergoeding worden toegekend voor de 
schade waartoe het risico aanleiding kan geven.965 Een voorwaarde voor de toe-
kenning van een schadevergoeding op grond van het buitencontractueel aan-

964 Hoewel een chronische belasting met een risico op ernstige gezondheidsschade ook voor ver-
goeding in aanmerking kan komen onder de vorm van het ‘verlies van een kans’.

965 J. Ronse, L. De Wilde, A. Claeys en I. Mallems, Schade en schadeloosstelling, Deel 1 in APR, 
Gent, Story-Scientia, 1988, nrs.  30, 91-118; E. Dirix, Het begrip schade, Antwerpen, Maklu, 
1984, nr. 115.
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sprakelijkheidsrecht is immers de vereiste van zeker vaststaande (1) juridische 
(2) schade. Enkel juridisch relevante schade die op het ogenblik van de einduit-
spraak van de rechter (dit is op het ogenblik dat er wordt geoordeeld over het 
bestaan en de omvang van de schade), zeker vaststaat, komt voor vergoeding in 
aanmerking.966

650. Bij de formulering van algemene kenmerken en criteria van schade heeft  
men in de literatuur traditioneel het vermogensrechtelijke schadebegrip voor 
ogen gehad. Schade wordt er doorgaans omschreven als de uitkomst van de ver-
gelijking tussen twee toestanden: de toestand vóór de onrechtmatige daad, en de 
toestand zoals die zich zou hebben voorgedaan (of zoals die zou gebleven zijn) 
had de schadeverwekkende gebeurtenis niet plaatsgevonden.967 De schadever-
goeding heeft  dan tot doel om de situatie van de benadeelde recht te trekken, 
door middel van een compensatie van het vastgestelde nadeel. Bij de beoordeling 
van schade wordt er eigenlijk in twee stappen gewerkt. In de eerste plaats onder-
zoekt men welke negatieve gevolgen er zijn ontstaan door een bepaald schadever-
wekkend handelen. Dit is een feitelijke vraag. Vervolgens bepaalt men welke van 
deze schadelijke gevolgen juridisch voor vergoeding in aanmerking komen. Dit 
vergt een rechtsbeoordeling. Hoewel het bestaan van schade een noodzakelijke 
voorwaarde vormt voor een aanspraak op vergoeding, heeft  de rechter in alle 
onderzochte landen een zeer grote beoordelingsvrijheid, zowel bij de vaststelling 
van het bestaan van de juridisch relevante schade als bij de begroting van de 
schade.

651. Wat de vermogensschade na letsel betreft , doen zich bij asbestaansprake-
lijkheidskwesties doorgaans geen noemenswaardige problemen voor die eigen 
zijn aan de asbestschadeproblematiek. Zoals het Nederlandse recht maakt ook het 
Belgische en Franse recht een onderscheid tussen vermogensschade, en niet-ver-
mogensschade op het vlak van letselschade, hoewel de drie rechtstelsels op het 
vlak van de vergoedbare schadeposten soms markante verschillen vertonen. Het 
Belgische en Franse recht geeft  aan het begrip ‘materiële schade’ op het vlak van 
letselschade bijvoorbeeld een verschillende inhoud dan het Nederlandse recht. 
Naar Belgisch recht is niet alleen inkomensverlies ten gevolge van letsel vergoed-
baar. Ook de aantasting van de arbeidsgeschiktheid op zichzelf is vergoedbaar, 

966 Zoals dit het geval is bij de vaststelling van het causaal verband, neemt de rechtspraak ook 
inzake het bewijs van de schade genoegen met de ‘gerechtelijke zekerheid’, d.i. een zeer hoge 
graad van waarschijnlijkheid, waarbij de rechter niet meer ernstig aan het tegendeel moet den-
ken, ook al is dit theoretisch nog mogelijk. (J. Ronse, L. De Wilde, A. Claeys en I. Mallems, a.w. 
1988, nr. 91.).

967 E. Dirix, a.w. 1984, p. 15-17; J. Ronse, “La notion du dommage: lésion d’intérêt”, noot onder 
Cass. 2 mei 1955, RCJB 1958, p. 101-115; J. Ronse, L. De Wilde, A. Claeys en I. Mallems, a.w. 
1988, nr. 8.
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ook al veroorzaakt die arbeidsongeschiktheid geen inkomensverlies.968 De vast-
stelling en begroting ervan verschilt niet in asbestschadezaken van in andere let-
selschadezaken en blijft  daarom hier onbesproken. Belangrijk voor ogen te hou-
den is dat niet alleen de reeds ingetreden, ‘actuele’ schade in aanmerking komt als 
‘vergoedbare schade’. Ook de toekomstige schade komt voor vergoeding in aan-
merking, op voorwaarde dat haar ontstaan of haar verdere verwezenlijking in de 
toekomst zeker vaststaat.

652. Naar Belgisch en Frans recht heeft  in beginsel eenieder die ten gevolge van 
een onrechtmatige daad feitelijk nadeel heeft  geleden, een aanspraak op vergoe-
ding ten laste van de dader. Er wordt dus niet vereist dat er sprake is van de schen-
ding van een recht969; de schending van een feitelijk belang volstaat.970 Toch komt 
niet alle feitelijke schade als juridische schade voor vergoeding in aanmerking. Er 
worden door de rechtspraak de facto veel beperkingen gesteld aan de vergoedbare 
schade.

653. De rechter heeft  een grote beoordelingsvrijheid bij de vaststelling van de 
schade en van de omvang ervan. Het Belgische Hof van Cassatie kan in dat ver-
band bijvoorbeeld enkel nagaan of de door de rechter op onaantastbare wijze 
vastgestelde feiten de gevolgen wettigen die hij er in rechte uit afl eidt, met name 
of die gevolgtrekkingen het wettelijke begrip schade niet miskennen.  Volgens de 
rechtspraak van het Hof van Cassatie is de rechter er niet toe verplicht om het 
bedrag van de schadevergoeding te motiveren rekening houdend met de gangbare 
begroting: de rechter heeft  alleen een motiveringsverplichting indien een partij 
een nauwkeurige wijze van begroting van schade voorstelt.971

654. Die beleidsruimte maakt het de rechter ook mogelijk om op relatief een-
voudige wijze ‘nieuwe’ schadevormen vast te stellen. Zo kan de fi guur van het 
verlies van een kans bijvoorbeeld aangemerkt worden als een nieuwe vorm van 
schade.

655. Het Nederlandse buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht kent juri-
disch-technisch een beperkter schadebegrip dan het Belgische en Franse buiten-
contractuele aansprakelijkheidsrecht. In beginsel heeft  de benadeelde ook wel 

968 B. De Temmerman, “Invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en inkomensverlies. Een bespreking, 
naar aanleiding van de nieuwe Indicatieve tabel, van het belang van deze begrippen voor de 
vaststelling en begroting van letselschade naar gemeen recht”, T.A.V.W. 2002, p. 237-309.

969 Althans niet van een specifi ek recht dat, onafh ankelijk van het algemene recht om geen 
onrechtmatig veroorzaakte schade te moeten lijden (art. 1382 BW) geschonden of miskend 
moet zijn, vooraleer een aanspraak op herstel ontstaat. (J. Dabin, “Les notions d’ «intéret légi-
time» et de «lésion de droit» dans la réparation des dommages”, noot onder Cass. 11 februari 
1956, RCJB 1957, p. 8-22. ).

970 E. Dirix, a.w., 18-27; J. Ronse, L. De Wilde, A. Claeys en I. Mallems, a.w. 1988, p. 7-24.
971 Zie Cass. 5 januari 1953, Arr.Cass. 1953, p. 264 en Cass. 4 april 1978, Arr.Cass. 1978, p. 882.



Hoofdstuk 8. Ontwikkelingen op het vlak van het
buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht

Intersentia 351

recht op een volledige vergoeding van zijn schade972, maar enkel de schade die de 
wetgever als juridische schade heeft  aangemerkt komt voor vergoeding in aan-
merking.973

656. Een schadeverwekkende gebeurtenis kan niet alleen het rechtstreekse 
slachtoff er raken maar ook zijn familieleden, vrienden, collega’s, werkgever, 
enzovoort, dit zijn de indirecte benadeelden, die naar Belgisch en Frans recht 
overigens ook vergoeding kunnen vorderen voor hun (eigen) vermogensrechte-
lijke en niet-vermogensrechtelijke schade. Naar Nederlands recht is dit niet voor 
alle benadeelden het geval.  Hoewel de wetgever wel in de mogelijkheid heeft  
voorzien voor bepaalde (limitatief opgesomde) derden, om een vergoeding te 
vorderen van hun vermogensrechtelijke schade bij letsel of overlijden van een 
naaste (art. 6:107 en 6:108 BW), werd een vergoeding voor zogenaamde ‘aff ectie-
schade’ uitdrukkelijk uitgesloten uit het toepassingsgebied van de wettelijke 
regeling, onder meer uit angst voor onsmakelijke procespraktijken en voor de 
commercialisering van verdriet.974 Het beginsel dat de schade persoonlijk moet 
te zijn, staat de overdraagbaarheid van de vordering tot vergoeding echter niet in 
de weg. Dit geldt zowel voor de vordering tot vergoeding van vermogensrechte-
lijke schade als voor de vordering tot vergoeding van niet-vermogensrechtelijke 
schade.975

657. Hierna wordt eerst ingegaan op de vraag welke vorderingsmogelijkhe-
den potentiële asbestgedupeerden hebben wanneer gezondheidsschade nog 
niet is ingetreden. In asbestschadezaken zal er doorgaans sprake zijn van een 
lange latentietijd tussen het ogenblik van blootstelling aan asbest en het intre-
den van de schade. Dat betekent dat een grote groep van personen die aan 
asbest zijn blootgesteld, op dit ogenblik nog geen schade lijden. Hierna wordt 
onderzocht of zij desondanks niet over vorderingsmogelijkheden beschikken, 
en zo ja, over welke. Vervolgens wordt verder ingegaan op de schadepost ‘pleu-
rale plaques’ en ‘angstschade’ die de rechtspraak heeft  ‘ontdekt’ in het kader van 
de asbestproblematiek en die eveneens verband houden met het sluipend ont-
staan van de schade in asbestzaken. Ook wordt de schade ten gevolge van een 
verminderde levensverwachting en de vergoeding van genegenheidsschade 
besproken.

972 Hoewel dit beginsel ook vele uitzonderingen kent; zie A.R. Bloembergen en S.D. Lindenbergh, 
Schadevergoeding algemeen, deel 1, Monografi eën Nieuw BW, Deventer, Kluwer, 2001, 
p. 17-20.

973 Zo gelden er bv. beperkingen wat betreft  de vergoedbaarheid van niet-vermogensschade.
974 Op 23 maart 2010 werd het reeds sinds tien jaar aanhangige wetsvoorstel aff ectieschade na 

hoofdelijke stemming met 36 tegen 30 stemmen verworpen. Zie hierover S.D. Lindenbergh, 
“Het wetsvoorstel aff ectieschade: een treurige dood(?)”, NJB 2010.

975 Cass. 30 juni 1930, Pas. 1930, p. 281; Cass. 26 september 1955, Arr.Cass. 1956, p. 28.
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8.4.1. VORDERINGSMOGELIJKHEDEN WANNEER DE 
GEZONDHEIDSSCHADE NOG NIET IS INGETREDEN

8.4.1.1. Verklaring voor recht

658. Een partij kan geen vordering instellen voor het beslechten van een 
geschil vóórdat het voorwerp van de eis zich heeft  gerealiseerd (bv. de schade is 
ontstaan). Wanneer bijvoorbeeld personen met pleurale plaques zich geconfron-
teerd zien met schadeposten waarvan het ontstaan nog onzeker is (het al dan 
niet ontstaan in de toekomst van een asbestgerelateerde kanker), kunnen zij 
naar Belgisch recht voor de rechter wel een voorbehoud vorderen voor toekom-
stige (nog hypothetische) schade.976 Hierdoor verzekeren zij zich van de moge-
lijkheid om in de toekomst een bijkomende vergoeding te vorderen voor nieuwe 
schade, zonder te stoten op het gezag van gewijsde verbonden aan de vroegere 
rechterlijke beslissing. Naast het vermijden van betwistingen over de draag-
wijdte van de vroegere rechterlijke beslissing, heeft  het maken van een voorbe-
houd ook nog een praktisch voordeel op het vlak van de verjaring van de buiten-
contractuele vordering. Het aanvangspunt van de absolute (twintigjarige) 
verjaringstermijn wordt erdoor verplaatst. Wanneer het slachtoff er geen voorbe-
houd heeft  gevorderd, neemt de twintigjarige verjaringstermijn een aanvang 
vanaf de schadeverwekkende gebeurtenis. Werd wel een voorbehoud gevorderd, 
dan beschikt de benadeelde nog over een termijn van twintig jaar vanaf de rech-
terlijke uitspraak om over het voorwerp van dat voorbehoud vonnis te laten wij-
zen.977

659. De Duitse wetgever heeft  in de mogelijkheid van een aansprakelijkstelling 
nog voor de schade is ingetreden, voorzien in § 256(1) ZPO. De ‘Feststellungsklage’ 
is een vordering waarbij de eiser niet de nakoming van een verbintenis nastreeft , 
maar het verkrijgen van een verklaring voor recht over het bestaan van een 
bepaalde rechtsverhouding, zoals de vaststelling van de aansprakelijkheid. Op die 
manier kan de partij wiens schade nog niet is ingetreden (of wanneer het ontstaan 
van schade nog onzeker is) zijn recht op volledige vergoeding van toekomstige 
schade vrijwaren. Op het ogenblik dat de schade ontstaat (en dus meer nauwkeu-
rig kan worden geëvalueerd) kan de benadeelde op grond van de in het verleden 
verkregen rechterlijke vaststelling van aansprakelijkheid een vergoeding vorde-
ren. Hierdoor kunnen eventuele verjarings- en bewijsmoeilijkheden worden ver-
meden.978

976 Over het voorbehoud, zie B. De Temmerman, “Voorbehoud en ‘herziening’ naar gemeen recht 
bij vergoeding van lichamelijke schade”, TPR 1992, p. 753-802.

977 Art. 2262bis § 2 BW.
978 W. Van Gerven e.a., Common Law of Europe Casebooks, Tort law, Oxford, Hart, 2000, p. 830-

834.
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Deze vorderingsmogelijkheid bestaat ook in Nederland. Voorafgaandelijk aan 
een vordering tot schadevergoeding kan in een afzonderlijke procedure een ver-
klaring voor recht worden gevraagd over de aansprakelijkheid van de verweerder 
(‘bindende verklaring van aansprakelijkheid’). Dit is nuttig wanneer in de toe-
komst nog schade te verwachten valt, maar deze zich nog niet heeft  gerealiseerd, 
en de omvang ervan nog niet in te schatten valt.979 Naar Nederlands recht gelden 
volgende specifi eke vereisten inzake de vordering tot verklaring voor recht. Deze 
kan slechts uitgesproken worden “op vordering van een bij een bepaalde rechtsver-
houding onmiddellijk betrokken persoon” (art. 3:302 BW). Ze kan enkel dienen tot 
het op bindende wijze vaststellen jegens de andere betrokkenen van het bestaan of 
het preciseren van de inhoud van de rechtsverhouding.980

8.4.1.2. Afwezigheid van concreet nut voor de eiser

660. Een vordering is rechtens pas toelaatbaar wanneer de rechterlijke uitspraak 
een concrete weerslag kan hebben op de situatie van de betrokken partijen. Er 
moet dus reeds sprake zijn van een werkelijk geschil tussen de partijen. Men mag 
geen louter hypothetische geschillen voorleggen aan de rechter voor theoretische 
doeleinden. Men zou de ontwikkeling in de rechtspraak in België, waar tot nu 
nauwelijks asbestrechtspraak bestaat, dus niet kunnen stimuleren door hypothe-
tische vragen voor te leggen aan de rechter.

Meer frequent komt het voor dat de eiser zich in een situatie bevindt waarbij 
een rechterlijke uitspraak geen concreet nut (meer) heeft .981 Het nut of belang van 
een vordering wordt beoordeeld op het ogenblik dat de vordering, respectievelijk 
het hoger beroep of de voorziening in cassatie, wordt ingesteld. Naar Nederlands 
recht wordt de vordering van de eiser ontoelaatbaar verklaard wanneer deze geen 
concreet nut (meer) kan hebben voor de partijen.982 De Hoge Raad heeft  meer-
maals geoordeeld dat men onvoldoende belang heeft  bij het verkrijgen van een 
rechterlijke uitspraak over een principieel standpunt wanneer dergelijke uitspraak 

979 HR 30 maart 1951, NJ 1952, p. 29.
980 In dit verband heeft  de Hoge Raad bv. de vordering van een groep oud-verzetstrijders m.b.t. de 

toekenning van een pensioen aan Rost-Van Tonningen, weduwe van een oud NSB-lid, niet 
toelaatbaar verklaard, omdat de eisers niet behoorden tot de kring van de bij de rechtsverhou-
ding onmiddellijk betrokkenen (HR 22 januari 1993, NJ 1994, p. 734 (concl. A-G Koopmans; 
met noot CJHB)).

981 Vergelijk de situatie waarin een rechterlijke tussenkomst niet vereist is, doordat niks de geldige 
uitoefening van het recht van de eiser verhindert (hij beschikt bv. reeds over een uitvoerbare 
titel).

982 Naar Nederlands recht vereist art. 3:303 BW dat het belang ‘voldoende’ is om de vordering te 
rechtvaardigen. Hoewel de rechter ook terughoudend moet zijn bij het afwijzen van de vorde-
ring op grond dat er geen voldoende belang aanwezig is (H.E. Ras, noot onder HR 17 septem-
ber 1993, NJ 1994, p. 118), moet het belang toch ‘rechtens relevant zijn’. (HR 9 oktober 1998, NJ 
1998, p. 853 (Jeff rey-arrest)).
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niet tot enig praktisch resultaat kan leiden voor de eisende partij.983 In asbest-
schadezaken zal deze vereiste doorgaans geen probleem vormen omdat het belang 
van een schadevergoeding voor de benadeelde voorop staat. Mocht een bena-
deelde bv. enkel een ‘verklaring voor recht’ vorderen dat de asbestindustrie in het 
verleden onrechtmatig heeft  gehandeld, bij wijze van morele genoegdoening, is de 
kans groot dat deze vordering zal worden afgewezen, zoals het geval was in het 
Jeff rey-arrest van de Hoge Raad. Dat zal niet het geval zijn wanneer daarnaast ook 
vergoeding voor immateriële schade wordt gevorderd.984

661. Naar Nederlands recht kan de benadeelde slechts in de gevallen waar de 
wet daarin voorziet, vergoeding vorderen van andere schade dan vermogens-
schade, zoals emotionele schade (smart, leed, verdriet, onlustgevoelens). In geval 
van lichamelijk letsel heeft  enkel de benadeelde zelf naar Nederlands recht een 
aanspraak op vergoeding van immateriële schade (‘smartengeld’) (art. 6:106 lid 2 
BW985). Met betrekking tot de vereiste dat de vordering een concreet juridisch nut 
moet opleveren voor de partijen is daardoor al een eerste drempel opgeworpen 
door het aansprakelijkheidsrecht als schadevergoedingssysteem. Naasten en 
nabestaanden zullen geen vergoeding voor hun immateriële schade kunnen vor-
deren in asbestschadezaken in Nederland.986

662. Maar ook slachtoff ers van asbestschade zelf bleken in Nederland grote 
moeilijkheden te ondervinden bij het verhalen van hun schade via het aansprake-
lijkheidsrecht. In de literatuur werden dan ook een aantal voorstellen geformu-
leerd, die moesten toelaten om de afh andeling van de vorderingen sneller en effi  -
ciënter te laten verlopen. Hiervoor werden reeds de oplossingen op het vlak van 
verjaring, zorgplicht en causaliteit besproken. Eén van de voorstellen op het vlak 
van de vergoedbare schade was om een standaardbedrag vast te leggen voor de 
vergoeding van (immateriële) schade in zaken van asbestgerelateerde gezond-

983 HR 24 februari 1989, NJ 1989, 425 (concl. A-G Biegman-Hartog); HR 16 april 1993, NJ 1993, 
444 (concl. A-G Mok); HR 14 mei 1993, NJ 1993, 445 (concl. A-G Koopmans).

984 E. de Kezel, “Belangenbescherming in het Belgische burgerlijk recht”, BW-Krant Jaarboek 
2001, p. 43-73.

985 Art. 6:106 BW geeft  aan in welke gevallen de benadeelde een vergoeding kan vorderen van 
niet-vermogensrechtelijke schade: indien de aansprakelijke de bedoeling had zodanig nadeel 
toe te brengen; indien de benadeelde gekwetst is; bij schending van zijn eer of goede naam of in 
geval van een andere persoonsaantasting en in geval van aantasting van de nagedachtenis van 
een overledene. Daarnaast kent de wet ook recht op vergoeding van immateriële schade toe in 
enkele specifi eke gevallen (zie bv. art. 7:510 BW).

986 Dit neemt niet weg dat de psychische schade die ontstaat ten gevolge van de confrontatie met 
een ernstige, angstaanjagende gebeurtenis (bv. aanwezigheid bij het ongeval waarin een naaste 
om het leven komt), wel als (eigen) schade voor vergoeding in aanmerking komt (zogenaamde 
‘schokschade’), zowel voor wat betreft  de vermogensrechtelijke als voor wat betreft  de niet-
vermogensrechtelijke gevolgen, die dan ressorteren onder art. 6:106 lid 2 BW (aantasting in de 
persoon): zie in deze zin bv. HR 22 februari 2002, RvdW 2002, p. 48.
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heidsschade, gegeven de leeft ijd van het slachtoff er waarop de asbestziekte werd 
vastgesteld.987 Net zoals in België het geval is, heeft  de cassatierechter in Neder-
land weinig ruimte bij de toetsing van de wijze en omvang van begroting van de 
schade. De door de praktijk gewenste normering of standaardisering van vergoe-
dingen voor immateriële schade moest men dus langs andere wegen bereiken. 
Artikel 6:110 BW laat toe dat de wetgever (maximum) bedragen vaststelt bij wege 
van algemene bestuursmaatregel, waarboven de aansprakelijkheid zich niet kan 
uitstrekken, “opdat de aansprakelijkheid die terzake van schade ontstaat, niet het-
geen redelijkerwijze door verzekering kan worden gedekt, te boven gaat”. Dit arti-
kel is echter bedoeld voor toekomstige aanspraken. Voor reeds bestaande aan-
spraken moest de mogelijkheid tot limitering gezocht worden in artikel  6:109 
BW.988 Door grenzen te stellen aan de hoogte van de uitkeringen wou men ver-
mijden dat de aangesproken bedrijven de één na de ander failliet zouden gaan, 
waardoor ook alle zich daarna aandienende slachtoff ers in de kou zouden blijven 
staan.989 In de bemiddelingspraktijk van het Instituut Asbestslachtoff ers en in de 
respectievelijke schadefondsen die opgericht werden afgelopen decennium is men 
inderdaad gaan werken met gestandaardiseerde vergoedingen voor immateriële 
schade (zie hierna hoofdstuk elf).

663. De discussie over normering van de vergoeding voor immateriële schade is 
overigens niet nieuw, ook buiten asbestschadezaken.990

Giesen, Kamminga en Barendrecht wezen op het belang van de normering 
van smartengeld voor mesothelioomslachtoff ers maar gaven tegelijkertijd aan 
dat een dergelijke normering al bestaat in de vorm van de tussenkomst van het 
Instituut Asbestslachtoff ers.991 Ook de diverse schadefondsen in de onderzochte 
landen werken thans met vaste tarieven, zodat een soepele afh andeling van 
asbestclaims binnen deze regelingen op dat vlak wel gewaarborgd is (zie hoofd-
stuk elf).

987 Ruers stelde voor om te werken met drie leeft ijdscategoriëen. Voor de categorie slachtoff ers van 
65 jaar en ouder stelde hij voor als richtbedrag 100.000 gulden te hanteren (45.000 euro); voor 
de leeft ijdsgroep tussen 55 en 65, 125.000 gulden (56.250 euro) en voor slachtoff ers beneden de 
55 jaar op het ogenblik van de diagnose 150.000 gulden (67.500 euro). Deze bedragen zouden 
nog verhoogd of verlaagd kunnen worden op grond van de specifi eke omstandigheden van het 
geval (R. Ruers, “Normering van smartengeld, of: hoe kan de juridische lijdensweg worden 
bekort!”, T.M.A. 1998, p. 141-144).

988 L. Dommering-Van Rongen, “Een schadefonds voor asbestslachtoff ers?”, T.M.A. 1996, 
p. 97-101.

989 L. Dommering-Van Rongen, a.w. 1996, p. 97-101.
990 Zie hierover uitgebreid met verwijzingen B. De Temmerman en E. de Kezel, “Normering in 

België: de Indicatieve Tabel”, TvP 2002.
991 I. Giesen, P. Kamminga en M. Barendrecht, “Normering van schadevergoeding voor arbeids-

ongevallen en beroepsziekten” in M. Faure en T. Hartlief (red.), Schade door arbeidsongevallen 
en nieuwe beroepsziekten, Den Haag, BjU, 2001, p. 131-159.
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8.4.2. DE VERGOEDING VAN PLEURALE PLAQUES EN 
VAN ANGSTSCHADE992

664. Een belangrijke nieuwe ontwikkeling in het kader van de asbestproblema-
tiek is de ontwikkeling van pleurale plaques als een nieuwe vorm van juridische 
schade, en de eraan verbonden ‘angstschade’.

665. Pleurale plaques zijn verdikkingen van het borstvlies en worden aangetrof-
fen bij blootgestelden aan asbest. Pleurale plaques leiden noch tot symptomen 
noch tot een signifi cante longfunctievermindering. Zij vormen géén voorstadium 
of ‘lichte graad’ van andere asbestgerelateerde aandoeningen. Pleurale plaques 
vormen op zichzelf dus geen medische aandoening die in tot juridisch waardeer-
bare schade in de zin van ‘invaliditeit’ of ‘arbeidsongeschiktheid’ leidt. Alleen 
wanneer de pleurale plaques zeer uitgebreid zijn en gepaard gaan met longfunc-
tiestoornissen, kan dat het geval zijn.

666. Omwille van het besef van blootstelling aan asbest kan angst ontstaan 
voor het ontwikkelen van een van de fatale asbestgerelateerde ziekten. De imma-
teriële schade die het slachtoff er (en zijn verwanten) dan kunnen leiden, tussen 
het ogenblik van de kennisname van de blootstelling aan asbest en het eigenlijke 
intreden van de ziekte, bestaat uit de angst voor een fatale asbestziekte en alle 
gevolgen daarvan op het functioneren van de betrokkene (en zijn verwanten).

667. De angst voor het intreden van een asbestgerelateerde ziekten is niet louter 
illusoir, aangezien bepaalde asbestaandoeningen zich al bij betrekkelijk lage 
dosissen blootstellingen aan asbest kunnen voordoen, en na een korte blootstel-
lingsduur. Soms is de angst voor een asbestgerelateerde ziekte zo sterk dat deze 
kan leiden tot depressies en angststoornissen.993 De maatschappelijke tijdsgeest 
met zijn angst voor nieuwe risico’s tegen de achtergrond van de berichtgeving 
over asbest als ‘drama’ van volksgezondheid (zie hierover hoofdstuk dertien) is 
daar uiteraard ook niet vreemd aan.

992 Zie hierover onder meer R. Holzhauer, “Psychische schade in het aansprakelijkheidsrecht”, RM 
Th emis 1986, p. 4-29; R. Kottenhagen en P. Kotthenhagen-Edzes, “Enkele nieuwe schadesoor-
ten, ontstaan tengevolge van milieu-aantasting” in J. Ten Kate, R. Kottenhagen, A. Van Mierlo, 
J. Wansink (red.), Miscallanea jurisconsulto vero dedicata, Deventer, Kluwer, 1997, p. 229-253; 
S.D. Lindenbergh, “Schrik, onrechtmatigheid en schade”, RM Th emis 1997, p.  178-193; C. 
Stolker en D. Levine, “AIDS-phobia; Schadevergoeding voor angst”, NJB 1996, p. 882-891; C. 
Stolker en D. Levine “Compensation for the fear of asbestos-related diseases – Critical refl ecti-
ons on an important US Supreme Court Decision and its Relevance for Europe”, E.R.P.L. 1999, 
p. 1-19; NJMullany en P.R. Handford, Tort liability for Psychiatric Damage. Th e Law of ‘Nervous 
Shock’, Th e Law Book Company, Londen, Sweet & Maxwell 1993, p.  43-58; R.L. Rabin, 
“Esposizione ad amianto e ‘stress emozionale’ per il timore di malattia”, DR 1998, p. 757-760.

993 Zie bv. Hof Den Bosch, 6 mei 2008, LJN nr. BD5666, www.rechtspraak.nl.
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668. Pleurale plaques en angstschade vormen zowel in de Verenigde Staten als 
in verschillende Europese landen momenteel een nieuwe vorm van juridisch ver-
goedbare schade in het aansprakelijkheidsrecht, naast de ‘klassieke’ vormen van 
immateriële schade. De uitbreiding van het juridische schadebegrip heeft  van-
daag het tij mee. Diverse factoren dragen daaraan bij, zoals de vele (media-)aan-
dacht die rampen en individuele ongevallen krijgen en de groeiende overtuiging 
dat alle, of in ieder geval zo veel mogelijk schade moet worden vergoed, naast de 
simultane ontwikkelingen over de landsgrenzen heen.

Ogenschijnlijk wordt gebruikgemaakt van het traditionele schadebegrip wan-
neer men stelt dat pleurale plaques schade vormen, maar in wezen gaat het hier 
om een herformulering van het schadebegrip (in de zin van een verruiming 
ervan), doordat het ‘materiële bewijs’ van schade niet langer geleverd hoeft  te wor-
den. In de medische literatuur wordt immers niet bestreden dat bij pleurale pla-
ques slechts medische symptomen (afwijkingen) kunnen worden vastgesteld, die 
op zichzelf geen ingrijpende gevolgen met zich kunnen meebrengen (die zich bij-
voorbeeld uiten in arbeidsongeschiktheid).

Blijkbaar bestaat in vele rechtsstelsels echter wel de wil om een ruimhartiger 
benadering van letselschade te hanteren wanneer het gaat om een blootstelling 
aan asbest, ook al laat de blauwdruk van het eigen stelsel een dergelijke verre-
gaande invulling niet toe. Hoewel de Franse en Belgische beroepsziekteverzeke-
ring niet voorzien in een vergoeding van immateriële schade, bestaat bv. thans 
wel de mogelijkheid om in beide regelingen om een vergoeding te vorderen voor 
pleurale plaques. Waar in het Belgische systeem van de beroepsziekteverzekerin-
gen weliswaar eerder terughoudend wordt omgegaan met pleurale plaques (de 
meerderheid van de vorderingen wordt er afgewezen), gaat men daar in de Franse 
beroepsziekteregeling ruimhartig mee om. Pleurale plaques zijn overigens niet 
alleen vergoedbaar onder de regeling van de Franse beroepsziekteverzekering 
maar ook onder de regeling van het Franse asbestfonds (in België en Nederland is 
dat niet het geval).

669. Angstschade is de psychische schade die zich kan voordoen als gevolg van 
de (buitensporige) angst voor het ontwikkelen van een (levensbedreigende) 
ziekte, na blootstelling aan een gevaarlijke stof (in dit geval: asbest). In dergelijke 
gevallen wordt een vordering ingesteld die ertoe strekt om compensatie te verkrij-
gen voor de schadelijke gevolgen van de angst voor een ziekte. Ook in landen waar 
een vergoeding voor mere economic distress of schokschade niet mogelijk is, zoals 
in het Verenigd Koninkrijk994, is de fear of asbestos related diseases erkend gewor-
den als vergoedbare schade, al dan niet in samenhang met de vereiste aanwezig-
heid van pleurale plaques. De fi guur van de ‘pleurale plaques’ als vergoedbare 
schade wordt dan gehanteerd als een ezelsbruggetje om een vergoeding toe te 

994 Zie de recensie van R. Kottenhagen & P. Kottenhagen-Edzes, Psychiatric Injury. A comparative 
legal study door E. de Kezel in RW 2002-03, p. 158-159.
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kennen voor immateriële schade zoals angstschade, en onlustgevoelens als ver-
driet en stress, die in vele landen als dusdanig niet voor vergoeding in aanmer-
king komen, tenzij ze gekwalifi ceerd kunnen worden als ‘physical injury’. Dat 
‘physical injury’ op zichzelf (los van de materiële of immateriële gevolgen ervan) 
ook juridische schade kan uitmaken is een gedachte die zijn oorsprong vindt in het 
Italiaanse buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht. Het Italiaanse Hof van 
Cassatie heeft  geleidelijk aan aanvaard dat artikel 2059 van het Italiaanse Burger-
lijk Wetboek (dat ziet op de vergoeding van immateriële schade na strafrechtelijk 
misdrijf) niet alleen de schade omvat die voortvloeit uit de overtreding van een 
strafrechtelijke bepaling, maar ook immateriële schade die het gevolg is van de 
overtreding van fundamentele private rechten en belangen, zoals het recht op 
gezondheid neergelegd in artikel 32 van de Grondwet.995 Italiaanse rechters voel-
den de noodzaak aan om de zogenaamde ‘biologische’ schade (danno biologico) 
voor vergoeding in aanmerking te laten komen bij ontstentenis van de algemene 
mogelijkheid om immateriële schade te erkennen. Deze schade (in bredere zin alle 
schade aan de gezondheid), omvat alle verwondingen aan de psychofysieke inte-
griteit (lesione dell’integrità psycho-fi sica della persona) ongeacht de eventuele 
materiële en immateriële schade gevolgen die samenvallen met het letsel.996

Hoewel ‘biologische schade’ in aanvulling op de materiële en immateriële 
schade als zodanig nog niet algemeen erkend is in de jurisprudentie in de onder-
zochte landen, wordt voor deze vorm van schade in specifi eke gevallen wel reeds 
een vergoeding toegekend in deze landen, zoals het geval is met de pleurale pla-
ques. Hierna wordt de vergoedbaarheid van pleurale plaques (en angstschade) in 
de verschillende landen onderzocht.

8.4.2.1. België

670. Volgens het Belgische Hof van Cassatie bestaat de (vergoedbare) immate-
riële schade voor het slachtoff er uit de gevoelens van pijn, smart of enig ander 
moreel leed.997 Het Hof van Cassatie heeft  echter geen criteria aangegeven om uit 
te maken welke schadeposten tot deze categorieën kunnen gerekend worden. Tra-
ditioneel wordt deze beoordeling overgelaten aan de feitenrechter, die op onaan-
tastbare wijze het bestaan en de omvang van de schade vaststelt.998

995 M. Bona, “Il danno biologico” in P-G Monateri, Il danno alla persona, Turijn, Utet, 2000, 
p. 33-46, met verdere verwijzingen.

996 M. Bona, “Il danno biologico” in P-G Monateri, Il danno alla persona, Turijn, Utet, 2000, 
p. 33-46, met verdere verwijzingen.

997 Cass. 3 februari 1987, Arr.Cass. 1986-87, p. 724.
998 Cass. 31  maart 1952, Arr.Cass. 1952, p.  424; Cass. 7  december 1970, Arr.Cass. 1971, p.  339. 

Evenwel dient de rechter zijn uitspraak te motiveren; hij zou bv. niet de vordering tot herstel 
van moreel leed kunnen afwijzen, op grond van de overweging dat de gevoelens van verdriet 
en medelijden tot de normale gevoelswereld van het slachtoff er behoren (Cass. 3 februari 1987, 
Arr.Cass. 1986-87, p. 724).
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671. De Belgische rechtspraak is nog maar zelden geconfronteerd met een vraag 
tot vergoeding van ‘angstschade’, en bij mijn weten nog nooit met een vraag tot 
vergoeding van ‘pleurale plaques’ op zich. Geestelijk letsel ten gevolge van de 
angst voor het ontwikkelen van een levensbedreigende ziekte komt naar Belgisch 
recht voor vergoeding in aanmerking.999 In 1991 kende de correctionele recht-
bank van Luik bv. een vergoeding toe voor angstschade naar aanleiding van een 
mogelijke HIV-besmetting. In deze zaak was een rijkswachter gebeten door een 
drugskoerier die beweerde besmet te zijn met het HIV-virus. Hij kreeg een ver-
goeding toegekend van 6.250 euro voor de angst en de familiale problemen waar-
mee hij te kampen had n.a.v. het schadegeval.1000

Het hof van beroep te Brussel kende bv. een vergoeding toe van 6.250 euro aan 
een zwaar verbrand slachtoff er, omwille van de angst voor het ontwikkelen van 
huidkanker.1001

De rechtbank van eerste aanleg te Leuven kende dan weer een vergoeding toe 
van 2.500 euro aan elk van de echtgenoten wier tuin was bedekt met een laag 
asbestvezels, omwille van (onder meer) de angst voor een mogelijke gezondheids-
aantasting n.a.v. de blootstelling aan asbest.1002

672. Het fenomeen van de ‘angstschade’ is in de praktijk dus niet onbekend in 
de Belgische jurisprudentie. In principe creëert de loutere angst voor schade ech-
ter nog geen recht op vergoeding; de angst moet een actueel nadeel opleveren. 
Vooraleer angstschade als psychische schade voor vergoeding in aanmerking kan 
komen, moet het ingeroepen nadeel bovendien voldoende ernstig zijn. Het is nor-
maal dat een slachtoff er door het vooruitzicht om een ernstige ziekte te ontwik-
kelen door middel van een stressreactie zal reageren. ‘Normale’ gevoelens van 
psychisch onbehagen geven echter geen aanleiding tot psychische schade. Wel 
kan psychische schade ontstaan wanneer de stressreacties te intens worden of te 
lang duren (bv. doordat het slachtoff er gaat lijden aan chronische slapeloosheid, 
vermoeidheid, frustraties, gevoelens van hulpeloosheid en uitzichtloosheid en 
dergelijke meer). In het algemeen kan aanvaard worden dat er sprake zal zijn van 
(juridisch waardeerbare) psychische schade wanneer de geestelijke gezondheids-

999 Ook andere angsten komen in aanmerking als vergoedbare schade: zie bv. Brussel 28 mei 1986, 
De Verz. 1987, p. 168 (vergoeding van 250 euro aan een vrouw die gedeeltelijk blijvend invalide 
is geworden na een ongeval, omwille van haar angst voor de verergering van haar toestand en 
de eventuele noodzaak van een keizersnede bij een toekomstige bevalling); Rb. Brussel 
12 oktober 1990, RGAR 1992, nr. 11.996 (vergoeding van 625 euro aan een jonge vrouw die 
door de fout van een geneesheer bij het inbrengen van een katheter naar een ander hospitaal 
diende vervoerd te worden voor een nieuwe operatie, voor de angst die hiermee gepaard ging); 
Corr. Luik 17 februari 1997, RGAR 1998, 13.019 (vergoeding van 1.000 euro aan elk van de 
ouders van een pasgeboren baby die ontvoerd was geworden, nu zij gedurende meerdere dagen 
in angst en onzekerheid zijn gebleven over zijn lot).

1000 Corr. Luik 20 september 1991, Journ.proc. 1991, nr. 201, p. 30.
1001 Brussel 20 februari 1996, RGAR 1997, nr. 12.822.
1002 Rb. Leuven 12 oktober 1999, TMR 2000, p. 343, noot E. de Kezel.
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toestand van het slachtoff er ontwricht is geraakt. Om te beoordelen of dat het 
geval is, kan als maatstaf worden gehanteerd de mate waarin een slachtoff er nog 
in staat is om normaal verder te functioneren in zijn sociaal, familiaal en profes-
sioneel milieu na de schadeverwekkende gebeurtenis.1003 Het feit dat er (nog) 
geen sprake is van enig (relevant) lichamelijk letsel, speelt geen rol bij de beoorde-
ling van het bestaan van deze schadepost. Bij de berekening van de omvang ervan 
kan wel rekening gehouden worden met de ernst van de te verwachten ziekte en 
met de duur van de onzekerheid.1004 Men kan zich ook de vraag stellen in welke 
mate een reële maar onterechte angst voor het ontwikkelen van een levensbedrei-
gende ziekte, voor vergoeding in aanmerking komt. Deze vraag houdt verband 
met de vraag in welke mate er rekening moet worden gehouden met de predispo-
sitie van het slachtoff er bij het bepalen van zijn aanspraak op vergoeding. Moet de 
angst een redelijke grondslag hebben? Wat behoort een redelijk denkend mens te 
weten? Om dit laatste te beoordelen, kan er niet steeds worden afgegaan op de 
stand van de wetenschap en techniek. In het hierboven vermelde arrest van het 
hof van beroep van Luik van 1991, kreeg een rijkswachter een vergoeding toege-
kend voor angst n.a.v. een mogelijke besmetting met het HIV-virus.1005 Ondanks 
het feit dat deskundigen het erover eens zijn dat HIV niet kan worden doorgege-
ven via het speeksel, kan men deze angst niet als ‘onredelijk’ bestempelen, zo 
oordeelde de rechtbank. En wat wanneer het slachtoff er zich niet gedraagt als een 
‘redelijk’ persoon’? Stel bijvoorbeeld dat het slachtoff er een neurotische angst ont-
wikkelt voor het intreden van mesothelioom nadat hij te weten is gekomen dat hij 
jarenlang heeft  gewerkt in een overheidsgebouw waarin asbest is verwerkt, terwijl 
er in dit gebouw weinig of geen asbest is vrijgekomen en het risico op blootstelling 
dus maar gering was? Naar Belgisch recht moet de aansprakelijke dader in prin-
cipe de last dragen van de pathologische voorbeschiktheid en abnormale gevoe-
ligheid van het slachtoff er. De dader moet alle schade die in causaal verband staat 
met zijn fout vergoeden1006, ook al was deze (concrete) schade redelijkerwijze niet 
voorzienbaar, behalve wanneer kan bewezen worden dat de gevolgen zich hoe 
dan ook, zelfs zonder de fout, zouden hebben voorgedaan.1007 De aansprakelijke 
dader zal dus moeten bewijzen dat de voorafb estaande toestand op termijn met 
zekerheid hetzelfde psychische letsel tot gevolg zou hebben gehad. Kan dat bewijs 

1003 Psychologische of psychiatrische onderzoeken, getuigenissen van familieleden, vrienden en 
collega’s van het slachtoff er, enzovoort, kunnen hiertoe het nodige bewijsmateriaal opleveren.

1004 Kortstondige angsten, spanningen en zorgen behoren tot de algemene levensrisico’s, en dienen 
in beginsel niet te worden gejuridiseerd. Nochtans kan ook een korte periode van intense ang-
sten een dermate ondermijnende impact hebben op de gezondheidstoestand van het slachtof-
fer dat er tijdelijk of blijvend geestelijk letsel ontstaat.

1005 Corr. Luik 20 september 1991, Journ.proc. 1991, p. 30.
1006 De dader moet uiteraard wel redelijkerwijze hebben kunnen voorzien dat zijn gedraging 

schade zou veroorzaken, vooraleer sprake kan zijn van een overtreding van de zorgvuldig-
heidsnorm. (Cass. 12 november 1951, Pas. 1952, I, 128; Cass. 5 mei 1971, JT 1971, p. 662.).

1007 Cass. 13 oktober 1981, Arr.Cass. 1981-82, p. 222; Cass. 17 mei 1990, Arr.Cass. 1989-90, p. 1191; 
Cass. 6 januari 1993, Arr.Cass. 1993, p. 11; Cass. 14 juni 1995, Arr.Cass. 1995, p. 608.
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geleverd worden, dan moet er hoogstens een vergoeding worden toegekend voor 
het sneller intreden van het letsel.1008 Kan dat bewijs niet geleverd worden, dan 
moet de aansprakelijke instaan voor de volledige schade. Zo oordeelde het hof 
van beroep te Luik dat de aansprakelijke dader moet instaan voor de gevolgen 
van de zelfmoord van het slachtoff er van het door hem veroorzaakte verkeerson-
geval. Het slachtoff er vertoonde reeds voor het verkeersongeval een pathologi-
sche voorbeschiktheid die in causaal verband kan worden gebracht met deze 
schade, maar was slechts als gevolg van het verkeersongeval zwaar depressief 
geworden.1009 De rechtbank van Brussel1010 oordeelde dat het feit dat een studente 
zich laat gaan en in apathie verzinkt als gevolg van haar psychische voorbeschikt-
heid nadat ze als gevolg van een ongeval een schooljaar heeft  verloren, terwijl 
niets haar nochtans belet om haar studies verder te zetten, een schade uitmaakt 
die vergoed moet worden door de voor het ongeval aansprakelijke dader, omdat 
niets erop wijst dat zij zonder het ongeval haar schoolloopbaan niet op normale 
wijze zou hebben beëindigd.1011 De schadeveroorzaker zal dus moeten aantonen 
dat het slachtoff er ten gevolge van zijn predispositie in de toekomst ook hetzelfde 
letsel zou hebben ontwikkeld zonder de onrechtmatige daad. Dit bewijs valt bij-
zonder moeilijk te leveren. Vaak weet men immers niet hoe en of de schade zich 
al dan niet zou hebben voorgedaan in de hypothese van het rechtmatig alterna-
tief.1012

673. De Belgische rechtspraak tracht deze strenge vereiste in de praktijk wel te 
omzeilen door het causaal verband te ontkennen tussen de schade (zoals het psychi-
sche letsel) en de gedraging van de aansprakelijke. Zo oordeelde het hof van beroep 
van Bergen in een arrest van 21 april 19881013 dat de depressies en neuroses van een 
slachtoff er dat aff ectief extreem afh ankelijk was van haar echtgenoot, enkel te wij-
ten waren aan haar voorafb estaande psychisch labiele toestand en niet aan het 
ongeval en de daaruit voortvloeiende gevolgen (de hospitalisatie van de echtgenoot).

674. De Belgische rechtspraak lijkt een grotere terughoudendheid aan de dag te 
leggen bij het toerekenen van psychische gevolgen van een ongeval of ziekte aan 
de aansprakelijke dader in die gevallen waar het gaat om slachtoff ers die reeds 

1008 Zie bv. Pol. Hasselt 12 mei 1980, Limb.Rechtsl. 1980, p. 179.
1009 Luik 4 november 1988, RRD 1989, p. 15.
1010 Rb. Brussel 20 maart 1979, RGAR 1980, nr. 10.191.
1011 Hier rijst nochtans de vraag in welke mate de studente geen afb reuk heeft  gedaan aan haar 

schadebeperkingsplicht, en dus eventueel toch zou kunnen verplicht worden om (een deel van) 
de schade zelf te dragen. Wanneer geoordeeld wordt dat het slachtoff er ook een fout heeft  
begaan die in causaal verband staat met de schade (bv. niet voldaan heeft  aan zijn schadebeper-
kingsverplichting, in acht genomen zijn predispositie) volgt gedeelde aansprakelijkheid.

1012 H. Bocken en I. Boone, Het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht en ander schadevergoe-
dingsmechanisemen, Brugge, die Keure, 2010, 69, nr. 103.

1013 Aangehaald door H. Van denberghe, M. Van Quickenborne en L. Wynant in “Overzicht van 
rechtspraak. Aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (1985-1993)”, TPR 1995, p. 1488.
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voor het ongeval of de ziekte psychologisch vrij labiel waren.1014 Nochtans houdt 
een vaste rechtspraak van het Hof van Cassatie voor dat de rechter bij de beoorde-
ling van het bestaan van de schade en bij de vaststelling van de omvang van de 
gepaste vergoeding het wettelijke causaliteitscriterium niet mag schenden.1015 In 
principe kan dus niet aanvaard worden dat de schade volledig blijft  liggen bij het 
slachtoff er wanneer de onrechtmatige daad de feitelijke oorzaak is geweest van het 
ontstaan van de schade. Dat betekent ook dat slachtoff ers die ten gevolge van een 
onrechtmatige asbestblootstelling zelfs zonder enig bewijs van reële schade een 
neurotische depressie ontwikkelen, in beginsel een aanspraak op vergoeding heb-
ben ten laste van de aansprakelijke dader. Wanneer het slachtoff er van een scha-
deverwekkende handeling een zekere predispositie vertoont die in causaal ver-
band kan worden gebracht met de opgelopen schade, is het mijns inziens correcter 
dat het slachtoff er geen vergoeding krijgt voor die schade, maar wel voor het ver-
lies van de kans dat de schade niet zou zijn ingetreden zonder de fout van de ver-
weerder. Ook deze kansberekening heeft  ongetwijfeld iets willekeurigs, maar ze 
zorgt mijns inziens dogmatisch toch voor een betere toerekening van de schade.

675. Concluderend kan samengevat worden dat angstschade naar Belgisch 
recht vergoedbaar is als juridische schade, maar dat de rechter een grote beoorde-
lingsvrijheid behoudt over de ernst en omvang van dit soort schade. Omwille van 
de quasi-afwezigheid van een aansprakelijkheidscontentieux in asbestzaken in 
België is de angst voor asbestgerelateerde ziekten tot op dit ogenblik vrijwel geheel 
onbekend. Ook pleurale plaques zijn als schadefi guur op dit ogenblik volstrekt 
onbekend in het Belgische aansprakelijkheidsrecht. Niet uit te sluiten valt echter 
dat pleurale plaques ook in aanmerking zouden kunnen komen als vergoedbare 
schade, ook los van de schadelijke gevolgen ervan, onder de vorm van angst en 
stress (indien ze door de rechter gekwalifi ceerd kunnen worden als een inbreuk 
op de fysieke integriteit). Een en ander vergt immers een feitelijke beoordeling, 
waarin het Hof van Cassatie niet kan tussenkomen.

8.4.2.2. Nederland

676. Zoals reeds eerder aangeduid, kent het Nederlandse recht een ‘gesloten stel-
sel’ wat betreft  de vergoeding van immateriële schade. Artikel 6:106 BW somt op 
in welke gevallen een slachtoff er recht heeft  op vergoeding van zijn immateriële 
schade. Dit is onder meer het geval wanneer de benadeelde zelf lichamelijk letsel 
heeft  opgelopen. Algemeen wordt aangenomen dat er sprake is van een ‘persoon-
saantasting’ in het geval van psychische schade door schrik.

1014 H. Van denberghe, M. Van Quickenborne en L. Wynant, a.w. 1995, p. 1488-1490.
1015 In het geval van het arrest van het hof van beroep te Bergen van 21 april 1988 oordeelde het Hof 

van Cassatie echter nogal welwillend dat het middel (schending van het wettelijke causaliteits-
criterium) niet gegrond was, aangezien het hier een feitelijke beoordeling betreft  (Cass. 17 mei 
1990, Pas. 1990, I, p. 1064).
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677. De jurisprudentie in Nederland is zeer terughoudend om schadeclaims uit-
sluitend gebaseerd op de angst voor de ontwikkeling van mesothelioom op enig 
moment in de toekomst te honoreren. Compensatie kan alleen worden toegekend 
wanneerde legitieme angst voor het oplopen van een asbestgerelateerde ziekte zo 
ernstig is dat ze zich op een of andere manier gemanifesteerd heeft  als een per-
soonsaantasting, bijvoorbeeld onder de vorm van een in de psychiatrie erkend 
ziektebeeld. Ook naar Nederlands recht komt angstschade wel voor vergoeding in 
aanmerking.1016 Meestal gaat het dan om vorderingen gestoeld op artikel 6:106 lid 
1 sub b BW.1017 Toch is het niet altijd noodzakelijk om geestelijk letsel onder het 
bereik van artikel 6:106 BW te scharen: een vordering tot vergoeding van vermo-
gensschade behoort ook tot de mogelijkheden.

678. Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar een uitspraak van de 
Rechtbank Middelburg in 2000.1018

Eiser is vanaf 1984 in verband met chronische astmatische bronchitis onder behandeling 
geweest bij een longarts verbonden. Op aanvraag van de longarts zijn in 1984 röntgen-
foto’s van de longen van eiser gemaakt. Daarop zijn goedaardige afwijkingen te zien, te 
weten zogeheten pleuraplaques of pleurale verkalkingen. Ook op latere foto’s zijn de 
afwijkingen zichtbaar. De longarts heeft  het bestaan van de afwijkingen niet met eiser 
besproken. Eiser heeft  (nog) geen klachten gehad die met de afwijkingen verband hou-
den. In 1996 is eiser naar Zuid-Afrika geëmigreerd. In het kader van de emigratie is eiser 
in Zuid-Afrika medisch onderzocht. Eiser is in 1997 naar Nederland terugverhuisd.
Vanwege de aanwezigheid van asbestgerelateerde afwijkingen heeft  de Zuid-Afrikaanse 
ziektenkostenverzekeraar van eiser geweigerd de verzekeringsovereenkomst verder 
gestand te doen. Bovendien wilde eiser niet het risico lopen om ver van zijn eigen familie 
in een land met minder goede medische voorzieningen een ernstige asbestziekte te krij-
gen. Indien eiser eerder van de asbestgerelateerde afwijkingen op de hoogte was geweest, 
was hij nooit aan de emigratie begonnen. Hij had zich de gemaakte emigratiekosten dan 
ook kunnen besparen en vordert deze nu terug van de longarts.

1016 Zie o.m. R. Holzhauer, “Psychische schade in het aansprakelijkheidsrecht”, RM Th emis 1986, 
p. 4-29; R. Kottenhagen en P. Kotthenhagen-Edzes, “Enkele nieuwe schadesoorten, ontstaan 
tengevolge van milieu-aantasting” in J. Ten Kate, R. Kottenhagen, A. Van Mierlo, J. Wansink 
(red.), Miscallanea jurisconsulto vero dedicata, Deventer, Kluwer, 1997, p.  229-253; S.D. 
Lindenbergh, “Schrik, onrechtmatigheid en schade”, RM Th emis 1997, 178-193; C. Stolker en 
D. Levine, “AIDS-phobia; Schadevergoeding voor angst”, NJB 1996, p. 882-891; C. Stolker en 
D. Levine “Compensation for the fear of asbestos-related diseases – Critical refl ections on an 
important US Supreme Court Decision and its Relevance for Europe”, E.R.P.L. 1999, p. 1-19; NJ 
Mullany en P.R. Handford, Tort liability for Psychiatric Damage. Th e Law of ‘Nervous Shock’, 
Th e Law Book Company, Londen, Sweet & Maxwell 1993, p. 43-58; R.L. Rabin, “Esposizione ad 
amianto e ‘stress emozionale’ per il timore di malattia”, DR 1998, p. 757-760.

1017 Voorbeelden zijn HR 26 juni 1998, NJ 1998, 778, HR 22 februari 2002, LJN AD5363, HR 9 mei 
2003, LJN AF4606 en HR 9 oktober 2009, LJN BI8583.

1018 Rechtbank Middelburg 23 februari 2000, LJN AA5605, www.rechtspraak.nl.
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679. De rechtbank concludeert dat de longarts niet heeft  voldaan aan zijn infor-
matieplicht. Het was destijds (1984) reeds algemeen bekend dat contact met asbest 
tot ernstige ziektes kan leiden. De incubatietijd van dergelijke ziektes kan tiental-
len jaren duren. Voor het achterhalen van de mogelijke oorzaak van een blootstel-
ling kan het daarom voor patiënten van belang zijn om in een zo vroeg mogelijk 
stadium van de asbestblootstelling op de hoogte te zijn. Daarbij komt dat patiën-
ten in het algemeen het recht hebben om op de hoogte te worden gesteld van 
bevindingen omtrent hun gezondheid, zeker indien deze ernstige consequenties 
voor hen kunnen hebben, ook als de kans daarop gering is. Het feit dat de door de 
longarts bij eiser geconstateerde longafwijkingen duiden op een asbestblootstel-
ling acht de rechtbank derhalve van zodanig belang dat de longarts het bestaan 
van de afwijkingen met eiser had moeten bespreken. De rechtbank stelt echter 
tegelijk vast dat het vereiste causaal verband tussen de door eiser gestelde schade 
en de schending van de informatieplicht door de longarts in dit geval ontbreekt. 
Het verband tussen de schade die eiser stelt te hebben geleden, en de schending 
van de informatieplicht is volgens de rechter te ver verwijderd om die schade 
aan gedaagde toe te rekenen. Dat eiser kosten zou gaan maken ten behoeve van 
een (r)emigratie, die hij zich had kunnen besparen indien de longarts zijn infor-
matieplicht was nagekomen, was voor de longarts, aldus de rechtbank, niet te 
voorzien.

680. In de Nederlandse rechtspraktijk zijn er wel al meerdere gevallen bekend 
waarin de rechter een vergoeding heeft  toegekend voor angstschade in asbestza-
ken. De werkgever kan niet alleen aansprakelijk worden gesteld voor de psychi-
sche schade ten gevolge van lichamelijk letsel, maar ook voor de psychische 
schade ten gevolge van de angst voor de ontwikkeling van een ernstige ziekte na 
een blootstelling aan een gevaarlijke stof.1019 De werknemer die een vergoeding 
claimt voor angstschade, zal daartoe wel robuust bewijs moeten leveren. In een 
zaak voorgelegd aan het Kantongerecht Middelburg in 1999 vorderde een (oud-)
werknemer vergoeding voor zijn angst voor de mogelijke ontwikkeling van een 
asbestgerelateerde ziekte in de toekomst. Het slachtoff er was tijdens zijn beroeps-
activiteiten blootgesteld geweest aan asbest, ten gevolge waarvan er pleurale pla-
ques bij hem waren vastgesteld. De rechter wees de vordering tot vergoeding van 
angstschade af1020, omdat de verklaringen van het slachtoff er hem niet overtuig-
den van het bestaan van enig geestelijk letsel. Dat het fenomeen van de ‘angst-
schade’ believers en non-believers verdeelt, blijkt ook nog uit de volgende zaak die 
uiteindelijk voorgelegd werd aan het oordeel van de Hoge Raad.1021

1019 S.D. Lindenbergh, a.w. 2001, p. 41-43.
1020 Kantongerecht Middelburg 26 juli 1999, L&S 1999, p. 21.
1021 HR 6 april 2001, NJ 2002, 385 met noot H.J. Snijders.
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In 1992 werd ten gevolge van een storm schade veroorzaakt aan het woonhuis 
en het daarachter gelegen bedrijfsgebouw van eiser. Het dak van het bedrijfsge-
bouw had zodanige schade opgelopen dat er voor 40 m2 aan beplating diende te 
worden vervangen. Nadat een gespecialiseerd bedrijf de asbesthoudende golfpla-
ten van het dak had verwijderd, had een onderaannemer van de opdrachtnemer 
nieuwe asbesthoudende golfplaten aangebracht. Bij het aanbrengen van deze 
nieuwe platen werden geen speciale veiligheidsmaatregelen getroff en. Nadat dit 
werk was voltooid, constateerde eiser op 13 december 1992 asbesthoudende brok-
stukken op de bovenverdieping van het bedrijfsgebouw en op het terrein rondom. 
Na luchtmetingen naar de asbestvezelconcentratie en het opruimen van asbest-
houdende brokstukken werd op 16 december 1992 de begane grond vrijgegeven. 
Nadat de bovenverdieping begin maart 1993 was gereinigd, werden in veegmon-
sters die daar op 31 maart 1993 waren genomen, nog sporen van asbest in een 
omvang van minder dan 1% aangetroff en.

681. Eiser voerde in rechte aan dat hij kosten heeft  moeten maken omdat ver-
weerster, de opdrachtnemer, asbesthoudende materialen op ondeskundige wijze 
verwijderd en aangebracht had. Daarnaast was eiser ervan overtuigd te lijden aan 
een asbestgerelateerde longaandoening, althans angst te hebben voor de ontwik-
keling daarvan. De eerste rechter heeft  bij vonnis van 17 augustus 1995 de vorde-
ring afgewezen omdat naar het oordeel van de rechtbank niet kon worden vastge-
steld dat eiser en/of zijn familie als gevolg van de geringe asbestverontreiniging 
daadwerkelijk een risico hebben gelopen dat aan verweerster kan of zal kunnen 
worden toegerekend. In hoger beroep heeft  de eiser, onder overlegging van een 
verklaring van de hem sedert 20 april 1995 behandelende psychiater en van een 
verklaring van zijn huisarts, gemotiveerd aangevoerd dat hij psychische schade 
lijdt als gevolg van de verontreiniging van asbest. Eiser zou geestelijk in onbalans 
zijn geraakt door deze angst en daartoe onder behandeling zijn gesteld bij het 
Riagg. Ook het appelgerecht heeft  de grieven van eiser echter verworpen. Het 
appelgerecht sloot daartoe aan bij de redenering van het hof dat de vordering 
moet worden afgewezen omdat niet kan worden vastgesteld dat eiser en/of zijn 
familie daadwerkelijk risico hebben gelopen tot op het oplopen van een asbestge-
relateerde ziekte, aangezien vlak na het aanbrengen van de nieuwe dakplaten 
slechts een geringe hoeveelheid asbestverontreiniging werd geconstateerd.

Deze beoordeling is grotendeels feitelijk en voorts voldoende gemotiveerd, 
aldus de Hoge Raad. Nochtans lijkt deze afwijzing van de vergoeding van angst-
schade in dit geval mij wat kort door de bocht. Zoals Spier terecht schrijft  in zijn 
conclusie onder het arrest van de Hoge Raad, lijkt het appelgerecht wat vooringe-
nomen te zijn ten aanzien van het fenomeen angstschade. Het heeft  er de schijn 
van dat in een concreet geval de persoonlijke overtuiging van de rechter over de 
ernst van de schade beslissend kan zijn:
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“De moeilijkheid met ’s Hofs benadering is m.i. hierin gelegen dat geen inhoudelijk 
onderzoek is gedaan naar de gegrondheid van de door [eiser] gepretendeerde schadepos-
ten. Hoewel deze inderdaad, a prima vista, in sommige opzichten minder plausibel zijn, 
geldt dat naar mijn oordeel zeker niet voor alle posten. Meer in het bijzonder [eisers] 
stellingen inzake de door hem ondervonden medische en psychische gevolgen van de 
asbestverontreiniging hadden m.i. niet zonder meer van tafel kunnen worden geveegd, 
al is zeker denkbaar dat zij uiteindelijk geheel of ten dele ongefundeerd blijken te zijn.
(…) Opmerking verdient nog dat deze zaak de schaduwzijde laat zien van soms wellicht 
(ik kan dat als jurist niet beoordelen) volstrekt overtrokken of opgeblazen reacties van de 
overheid of de pers op het vrijkomen van bepaalde schadelijke stoff en. Het is helemaal 
niet merkwaardig – zij het betreurenswaardig – dat daarvoor gevoelige personen daarop 
reageren zoals [eiser] wellicht heeft  gedaan. Mogelijk zouden de verantwoordelijke per-
sonen in toekomstige gevallen dit aspect mee kunnen wegen (als ze dat al niet doen).”

682. In andere zaken werden overigens wel reeds vergoedingen voor angst-
schade toegekend. In een asbestzaak, opnieuw voor de Rechtbank Middelburg, 
oordeelde de rechtbank op 30 mei 2001 in een arbeidsgerelateerde zaak van een 
aan pleurale plaques lijdende man die gedurende 37 jaar aan asbest was blootge-
steld, dat de duur van de blootstelling, de ontstane verdikking van het longvlies-
weefsel en het feit van algemene bekendheid dat blootstelling aan asbeststof fatale 
ziekten kan veroorzaken, voldoende waren om aan te nemen dat er sprake was 
van een reële angst en derhalve van psychische schade.1022 Ook via minnelijke 
schikkingen zijn in het verleden reeds vergoedingen toegekend voor angstschade 
na een blootstelling aan asbest.1023 In een vonnis van 6 mei 2008 waarbij het ging 
om een arbeidsgerelateerde asbestblootstelling en er ook sprake was van een 
zekere predispositie bij de benadeelde, oordeelde het Hof Den Bosch eveneens dat 
een vergoeding tot angstschade kon worden toegekend.1024

De feiten in deze zaak deden zich voor als volgt. Eiser had aangevoerd dat hij 
in de uitoefening van zijn werkzaamheden bij verweerder geheel onbeschermd 
met asbest in aanraking is gekomen door het slopen van een dakbeschot uit 
asbest. De werkzaamheden aan het project zijn volgens eiser begonnen op maan-
dag 12 maart 2001 en hebben geduurd tot en met 23 maart 2001. Tijdens al die 
dagen waren gebroken en vertrapte eternitplaten aanwezig in de zolderruimte 
van het pand waar werd gesloopt. Gedurende minstens veertien dagen is eiser aan 
asbest blootgesteld. Op vrijdagavond 23 maart 2001 heeft  hij voor het eerst ont-
dekt dat er mogelijk sprake was van asbest, aldus eiser. Eiser vorderde vergoeding 
van de door hem ten gevolge van de asbestblootstelling geleden schade, nader op 
te maken bij staat. Eiser stelde psychische klachten te hebben en vorderde vergoe-
ding van de materiële en immateriële schade die hij daardoor heeft  geleden, lijdt 

1022 Rb. Middelburg 30 mei 2001, LJN AB2209, www.rechtspraak.nl.
1023 A.J. Van en S. de Lang, “Aansprakelijkheid voor blootstelling aan asbest”, Hb. Personenschade 

november 2008, p. 91-101.
1024 Hof Den Bosch 6 mei 2008, LJN BD5666, www.rechtspraak.nl.
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en nog zal lijden (de buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen). Hoewel het 
hof vaststelt dat blijkens het deskundigenbericht de deskundige de mogelijkheid 
aanwezig acht dat het ontstaan van de angstgevoelens bij eiser ten dele te wijten is 
aan andere oorzaken, waarbij met name wordt gedacht aan een matig intellectu-
eel vermogen, een beperking in het vermogen tot adequate oordeelsvorming en 
een cognitieve stoornis in het algemeen, en hieruit een mogelijke predispositie 
van eiser blijkt voor de angstgevoelens waarmee hij wordt geconfronteerd, het 
causaal verband tussen de asbestblootstelling enerzijds en de door eiser gestelde 
schade anderzijds niet doorbroken wordt. Voor toewijzing van een vordering tot 
vergoeding van schade, is volgens het hof immers voldoende dat de mogelijkheid 
van schade aannemelijk is. Naar het oordeel van het hof is in casu, gelet op met 
name de angstgevoelens waaraan blijkens het deskundigenonderzoek lijdt, aan 
deze voorwaarde voldaan.

683. Deze laatste beoordeling kan mijns inziens onderschreven worden. Het is 
immers niet de ernst van de kans dat een asbestgerelateerde ziekte werkelijk zal 
intreden die doorslaggevend is voor de bepaling van de vraag of de angstschade 
reëel en ernstig is (hoewel deze factor wel kan meespelen in de beoordeling); het 
is de mate waarin de angst een weerslag heeft  op de persoonlijkheid van de getrof-
fene die determinerend is voor deze vraag. Dat het hof in dit geval de duur van de 
blootstelling niet van belang achtte, is mijns inziens correct en voor de eiser 
bepaald gunstig. In sommige gevallen is dit bewijs immers erg moeilijk te leveren, 
aangezien in de jurisprudentie nogal eens aangenomen wordt dat ook chrysotiel 
een asbestsoort is die alleen bij een structurele blootstelling risicovol is.1025 Wat er 
ook van zij, in deze zaak werd voldoende geacht dat een deskundige aan de hand 
van onderzoek vaststelt dat er sprake is van angstklachten en dat er een reële 
blootstelling aan asbest heeft  plaatsgevonden.

684. Ook wat de invloed van de predispositie van de gedupeerde betreft  op de 
vergoedingsverplichting van de schadeveroorzaker, kan deze uitspraak onder-
schreven worden. Naar Nederlands recht wordt aanvaard dat de gevolgen van de 
(geestelijke en lichamelijke) voorbeschiktheid van het slachtoff er moeten worden 
toegerekend aan de aansprakelijke dader.1026 De aansprakelijke zal moeten 
instaan voor alle gevolgen die hem ‘naar redelijkheid’ kunnen worden toegere-

1025 Zie bv. HR 6 april 2001, NJ 2002, 385 met noot H.J. Snijders.
1026 T. Hartlief, “Causaliteit – over grenzen aan de toerekening bij letselschade” in Bijzonder Letsel, 

Koninklijke Vermande, Lelystad, 1995, p. 27-49; J.H. Nieuwenhuis, “Een neurotische behoeft e 
aan schadevergoeding”, AA 1985, p. 417-421. Dit is echter enkel het geval wanneer de onrecht-
matige daad bestaat in het veroorzaken van letsel. In de andere gevallen (bv. fouten in de sfeer 
van fi scale, beroeps- en overheidsaansprakelijkheid) maakt men abstractie van de persoonlijke 
kenmerken van het slachtoff er en gaat men uit van de gedragingen van een redelijk zorgvuldig 
persoon (‘de maatman’) geplaatst in dezelfde externe omstandigheden. (T. Hartlief, “Th e tort-
feasor must take the victim as he fi nds him. Of mag hij toch de normaal robuuste en fi tte mens 
ten voorbeeld stellen?”, T.V.P. 2000, p. 29-30.).
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kend.1027 Bij letselschade is er sprake van een zeer ruime toerekening.1028 Het feit 
dat het slachtoff er reeds een lichamelijke voorbeschiktheid vertoonde voor het 
schadegeval, bevrijdt de dader dus niet van aansprakelijkheid1029, behalve wan-
neer kan worden aangetoond dat de schade zich hoe dan ook, zelfs zonder de fout, 
zou hebben voorgedaan. Noch een bijzondere persoonlijkheidsstructuur van het 
slachtoff er noch voorafb estaande privémoeilijkheden kunnen het causaal ver-
band met de fout van de aansprakelijke dader verbreken, behalve in geval van 
‘bijzondere omstandigheden’. Hieronder wordt doorgaans begrepen het onvol-
doende bijdragen door het slachtoff er aan zijn herstelproces, in acht genomen zijn 
predispositie (tekortkoming aan de schadebeperkingsplicht).1030 De voorafb e-
staande toestand moet echter wel in rekening worden gebracht bij de berekening 
van de vergoeding.1031 Het bewijs van de tekortkoming door het slachtoff er aan 
zijn schadebeperkingsplicht rust in dit verband overigens op de aansprakelijke. 
Het feit dat het slachtoff er aan een zogenaamde ‘renteneurose’ lijdt (dit wil zeggen 
een ziekelijke drang heeft  om schadevergoeding (rente) te ontvangen), waardoor 
zijn genezingsproces vertraagd wordt, zal de aansprakelijke dader niet vrijstellen 
van zijn verplichting om de schade te vergoeden.1032

Zo oordeelde het Hof Den Bosch in het hiervoor besproken arrest dat de pre-
dispositie van de eiser er niet toe mag leiden dat het causaal verband tussen de 
asbestblootstelling en de angstschade doorbroken wordt.1033 Ceulen1034 wijst erop 
dat dit overigens niet hoef te leiden tot een ‘fl oodgates-eff ect’, aangezien het gaat 
om uitzonderlijke gevallen en het slachtoff er zal moeten bewijzen dat hij als 
gevolg van de gedraging een psychische stoornis heeft  opgelopen. Voorts is het zo 
dat toerekening van angstschade doorgaans enkel in die gevallen zal plaatsvinden 
waar verkeers- en veiligheidsnormen die tegen het gevaar van het letsel beogen te 
beschermen, worden geschonden. Buiten die normen kan angstschade immers 

1027 HR 20 maart 1970, NJ 1970, p. 251; deze ‘toerekening naar redelijkheid’ werd voornamelijk 
bepleit door H. Köster, Causaliteit en voorzienbaarheid. De betekenis van de begrippen causa-
liteit en voorzienbaarheid voor de omvang van de buitencontractuele schadevergoeding, Zwolle, 
Tsjeenk Willink, 1963, 48 p.

1028 HR 21 maart 1975, NJ 1975, p. 372. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen geestelijk en 
lichamelijk letsel (HR 9 juni 1972, NJ 1972, p. 360).

1029 De dader moet uiteraard wel redelijkerwijze hebben kunnen voorzien dat zijn gedraging 
schade zou veroorzaken, vooraleer er sprake kan zijn van een overtreding van de zorgvuldig-
heidsnorm. Zie naar Belgisch recht: Cass. 12 november 1951, Pas. 1952, I, p. 128; Cass. 5 mei 
1971, JT 1971, p. 662.

1030 HR 21 maart 1975, NJ 1975, p. 372; HR 8 februari 1985, NJ1986, p. 136 (Joe/Chicago Bridge en 
Iron Company Inc.) en HR 8 februari 1985, NJ 1986, p. 137 (Henderson/Gibbs); HR 4 november 
1988, NJ 1989, p. 751.

1031 J.H. Nieuwenhuis, a.w. 1985; M. Faure en T. Hartlief (red.), Verzekering en de groeiende aan-
sprakelijkheidslast, Deventer, Kluwer, 1995, p. 32.

1032 Vgl. de felle afwijzing van de vergoeding voor schade bij renteneurose door de Belgische auteur 
K. Van Acker, omdat het hier zou gaan om een “door het ongeval geschapen gelegenheid om 
wegens ziekte vergoed te worden” (RW 1936-37, p. 439-438).

1033 Zie Hof Den Bosch 6 mei 2008, LJN BD5666, www.rechtspraak.nl.
1034 E.P. Ceulen, “Aansprakelijkheid voor asbestblootstelling”, TvP 2009, p. 74.
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alleen worden toegerekend aan de gedaagde wanneer deze binnen de lijn der nor-
male verwachtingen ligt.1035

685. Naar Belgisch en Frans aansprakelijkheidsrecht speelt de predispositie 
van het slachtoff er in beginsel geen rol; noch op het vlak van de causaliteit, noch 
op het vlak van de omvang van de vergoeding. Dit is niet alleen het geval bij let-
selschade, maar bij alle vormen van schade. De aansprakelijke dader moet 
instaan voor alle schade die in causaal verband staat met zijn fout, ook al was de 
concrete schade niet voorzienbaar. Hij kan enkel ontkomen aan aansprakelijk-
heid wanneer kan bewezen worden dat de gevolgen zich hoe dan ook zouden 
hebben voorgedaan. In dat laatste geval moet er hoogstens een vergoeding wor-
den betaald voor het sneller doen intreden van de schade.1036 Het Belgische en 
Franse aansprakelijkheidsrecht is op dit punt dus ruimer dan het Nederlandse 
recht. In de praktijk stelt de rechtspraak zich echter vaak beperkend op, door het 
causaal verband te ontkennen tussen de schade en de gedraging van de aanspra-
kelijke.

8.4.2.3. Frankrijk

686. In Frankrijk wordt de préjudice d’anxiété zonder meer erkend als vergoed-
bare schadepost1037 naast de pleurale plaques, die beide afzonderlijk als vergoed-
bare schade in aanmerking komen.

8.4.2.4. Verenigd Koninkrijk1038

687. In het Verenigd Koninkrijk wordt de vraag of pleurale plaques en angst-
schade voor vergoeding in aanmerking komen, vooral gezien in de sleutel van de 
relativiteit en van de vergoedbare schade. In het Verenigd Koninkrijk waren pleu-
ral plaques (en de ermee gepaard gaande angst en stress) in de feitenrechtspraak 
vanaf de jaren tachtig erkend als vergoedbare schade. Sommige high courts kwa-
lifi ceerden pleurale plaques als vergoedbare schade op zich.1039 In de zaak Pat-
terson v Ministry of Defence werd daarbij de zogenaamde ‘aggregation theory’ 
geformuleerd: hoewel pleurale plaques op zichzelf als ‘symptomless physical inju-
ries’ geen ‘actionable damage’ uitmaakten, werden ze wel ‘compensable damage’ 

1035 E.P. Ceulen, a.w. 2009, p. 74.
1036 Uiteraard kan het niet inachtnemen van de schadebeperkingsplicht door het slachtoff er ook 

een invloed hebben op de omvang van de vergoeding. Zie over de schadebeperkingplicht van 
de benadeelde uitgebreid en rechtsvergelijkend A.L.M. Keirse, Schadebeperkingsplicht; Over 
eigen schuld aan de omvang van de schade (diss. Groningen) in Serie Recht en Praktijk nr. 127, 
Deventer, Kluwer, 2003.

1037 Zie bv. Cass. Civ. 9 juli 1996, Bulletin I, nr. 306.
1038 G. Turton, “Defi ning damage in the House of Lords’, Modern Law Review 2008, p. 987-1014.
1039 Church v Ministry 134 NLJ 623 (1984).



Deel 3. De omgang met asbestgerelateerde gezondheids schade in het positieve recht

370 Intersentia

wanneer ze gecombineerd werden met de angst voor de ontwikkeling van asbest-
gerelateerde ziekten in de toekomst.1040

688. Het House of Lords heeft  in 2007 in zijn uitspraak Rothwell v Chemical and 
Insulating Co Ltd and others deze verruiming van het schadebegrip echter terug-
geschroefd:

“[…] a claim in tort based on negligence is incomplete without proof of damage. Damage 
in this sense is an abstract concept of being[appreciably] worse off , physically or econo-
mically, so that compensation is an appropriate remedy.”1041

689. In een volgend arrest dat nog datzelfde jaar werd gewezen (Johnston v NEI 
International Combustion Ltd.), heeft  het House of Lords opnieuw geoordeeld dat 
de aanwezigheid van pleurale plaques, al dan niet in combinatie met de angst voor 
het ontwikkelen van een asbestziekte geen ‘actionable damage’ of ‘compensatable 
damage’ uitmaakt, en dus geen juridische schade vormt die een vordering tot 
schadevergoeding gestand kan doen.1042 De aanwezigheid van ‘echte’ schade in 
de traditionele zin van het woord is daartoe vereist (en de pleurale plaques kun-
nen daar niet toe gerekend worden):

690. Een van de law lords, Lord Scott of Foscote, vertolkte de visie van alle law 
lords van het House of Commons, dat een vergoeding van angstschade enkel 
mogelijk is wanneer er sprake is van ‘some physical injury’, als volgt.

“(…) a number of well-established principles of law, not in dispute before your Lordships 
nor I believe at any stage in this litigation, need to be kept fi rmly in mind. First, a cause 
of action in tort for recovery of damages for negligence is not complete unless and until 
damage has been suff ered by the claimant. Some damage, some harm, some injury 
must have been caused by the negligence in order to complete the claimant’s cause of 
action.”

691. Daarbij moet voor ogen worden gehouden dat angst op zichzelf geen ‘echte’ 
schade vormt:

“(…) Second, it is accepted that a state of anxiety produced by some negligent act or 
omission but falling short of a clinically recognisable psychiatric illness does not consti-
tute damage suffi  cient to complete a tortious cause of action. Th is has been the law for a 
long time.”

1040 Patterson v Ministry of Defence CLY 1194 (1987).
1041 UKHL 39 [2007] 53 (Rothwell v Chemical and Insulating Co Ltd and others).
1042 UKHL 39 [2007], 4 ALL 1047 [2007].
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692. Tot slot, en consistent met voorgaande stelling, benadrukt Lord Scott of 
Foscote nog dat de belasting met een negatief risico op zichzelf evenmin schade 
uitmaakt:

“Th ird, it is accepted that a risk, produced by a negligent act or omission, of an adverse 
condition arising at some time in the future does not constitute damage suffi  cient to 
complete a tortious cause of action. Th e victim of the negligence must await events. 
Here, too, however, it is common ground that if some physical injury has been caused by 
the negligence, so that a tortious cause of action has accried to the victim, the victim can 
recover damages not simply for his injury in its present state but also for the risk that the 
injury may worsen in the future and for his present and ongoing anxiety that that may 
happen.”

693. Ook Lord Hoff man oordeelde zin deze zin:

“Proof of damage is an essential element in a claim in negligence and in my opinion the 
plaques are not compensatable damage. Neither do the risk of future illness or anxiety 
about the possibility of that risk materializing amount to damage for the purpose of 
creating a cause of action, although the law allows both to be taken into account in com-
puting the loss suff ered by someone who has actually suff ered some compensatable phy-
sical injury and therefore has a cause of action. In the absence of such compensatable 
injury, however, there is no cause of action under which damages may be claimed and 
therefore no computation of loss in which the risk and anxiety may be taken into 
account.”

694. Lord Hoff man benadrukte nog dat hoewel pleurale plaques vanuit 
medisch-wetenschappelijk oogpunt een aandoening (ziektebeeld) vormen, het 
niet gaat om schade in de juridische zin van het word:

“Pleural plaques are not visible or disfi guring. None of the appellants suff erd from any 
disability or impairment of physical condition caused by the pleural plaques. Th e pla-
ques were asymptomatic and were not the fi rst stage of any asbestos-related disease. Th e 
inhalation of the fi bres and the formation of the plaques involved no pain or physical 
discomfort. Th ose being the facts the conclusion that the presence of pleural plaques 
could not per se suffi  ce to complete a tortious case of action in negligence is, in my opi-
nion, unassailable.

695. Opmerkelijk is dat het House of Lords zelfs de schade die de vorm aan-
neemt van een ‘psychiatric illness’ ten gevolge van de angst voor de ontwikkeling 
van asbestgerelateerde ziekten niet als ‘compensable damage’ aanmerkte, niet 
omdat deze schade op zichzelf niet ‘actionable’ is, maar omdat deze schade voor 
de werkgever niet redelijk voorzienbaar was, cf. Lord Hoff mann:
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“It follows that in my opinion the development of pleural plaques, whether or not asso-
ciated with the risk of futur disease and anxiety about the future, is not actionable 
injury. Th e same is true even if the anxiety causes a recognized psychiatric illness such 
as a clinical depression. Th e right to protection against psychiatric illness is limited and 
does not extend to an illness which would be suff ered only by an unusually vulnerable 
person because of apprehension that he may suff er a tortious injury.”

696. Over de vraag of pleurale plaques al dan niet in aanmerking komen als 
vergoedbare schade binnen het stelsel van buitencontractuele aansprakelijkheids-
recht bestaat er dus veel discussie. Niet verwonderlijk, want het allergrootste deel 
van de asbestgetroff enen vertonen pleurale plaques. Wanneer de vergoedingsaan-
spraak van deze groep betrokkenen verdwijnt, ziet meteen het gros van de ‘asbest-
gedupeerden’, die (nog) geen andere aandoeningen hebben ontwikkeld, zich niet 
juridisch erkend als asbestslachtoff ers. Omgekeerd heeft  dit dan weer tot gevolg 
dat een substantieel deel van de beschikbare middelen naar slachtoff ers gaat die 
traditionele juridische schade hebben geleden. De overheid in het Verenigd 
Koninkrijk heeft , geconfronteerd met deze keuze, een consultatieronde georgani-
seerd waarin gepolst werd naar de wenselijkheid van een aanpassing van het aan-
sprakelijkheidsrecht ten aanzien van de vergoedbaarheid van pleurale plaques, in 
het licht van de recente jurisprudentie van het House of Lords. Uiteindelijk werd 
besloten om geen tussenkomst te voorzien voor de vergoeding van pleurale pla-
ques.1043

697. Op 23 juni 2008 heeft  de Schotse regering echter bij het Schotse parlement 
een wetsvoorstel – de Damages (asbestos-related conditions) (Scotland) Bill – 
ingediend, dat tot doel had het arrest van het House of Lords met terugwerkende 
kracht teniet te doen. Deze wet is gestemd en is in werking getreden sinds 
2009.1044 In tegenstelling tot de rest van het Verenigd Koninkrijk is het in Schot-
land dus nog altijd mogelijk om vergoeding te vorderen voor pleurale plaques en 
angstschade binnen het stelsel van het buitencontractuele aansprakelijkheids-
recht.

698. Een en ander geeft  aanleiding tot het volgende versnipperde beeld in de 
zo-even besproken landen wat betreft  de vergoedbaarheid van pleurale plaques 
en/of angstschade:

1043 Zie de consultation paper CP 02/08 on pleural plaques(13 oktober 2008): www.dfpni.gov.uk/
consultation_paper_on_pleural_plaques_2008.pdf.

1044 Zie hierover www.scotland.gov.uk/News/Releases/2011/10/12104558.
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Rechtspraktijk Nederland Frankrijk België Verenigd 
Koninkrijk

Pleurale plaques en 
de eraan verbonden 
angstschade zijn niet 
vergoedbaar 

Neen Neen Neen Ja;
Rechtspraak 
House of Lords 
2007 met uit-
zondering van 
Schotland

Pleurale plaques zijn op 
zichzelf vergoedbaar

In theorie Ja In theorie In Schotland 
onder het aan-
sprakelijkheids-
recht als vergoe-
dingssysteem 

Pleurale plaques zijn 
enkel vergoedbaar 
wanneer ze aanleiding 
geven tot andere ver-
mogensschade

In de praktijk Neen In de 
praktijk

Neen

Pleurale plaques zijn 
enkel vergoedbaar 
wanneer ze aanleiding 
geven tot angst en 
stress

In de praktijk Neen In de 
praktijk

Neen

Angstschade na een 
asbestblootstelling is 
op zichzelf een ver-
goedbare schadepost 

Op voorwaarde 
dat het gaat om 
een persoonsaan-
tasting in de zin 
van art. 6:106 BW

Ja Ja Neen;
Geen duty of care 
ten aanzien van 
dit soort schade

699. Uit deze tabel kan afgeleid worden dat de Franse jurisprudentie het meest 
ruimhartig omgaat met vorderingen tot vergoeding van pleurale plaques en 
angstschade; beide schadevormen komen voor vergoeding in aanmerking. In de 
kern wordt dan echter een dubbele vergoeding toegekend voor immateriële 
schade: één voor de enkele aantasting van de fysieke integriteit (in Italië de danno 
biologico) en één voor de meer specifi eke immateriële gevolgen daarvan. Hoewel 
theoretisch beide schadevormen naar Belgisch recht en Nederlands recht ook 
voor vergoeding in aanmerking komen, wordt in de rechtspraktijk in deze landen 
tot nu toe geen vergoeding toegekend voor de enkele aanwezigheid van pleurale 
plaques wanneer zich geen vermogensrechtelijke of immateriële gevolgen daar-
van manifesteren. Naar Nederlands recht komt angstschade enkel voor vergoe-
ding in aanmerking wanneer deze schade ook een persoonsaantasting uitmaakt 
in de zin van artikel 6:106 BW. Naar Belgisch recht worden geen verdere vereisten 
gesteld aan deze schade. De jurisprudentie in het Verenigd Koninkrijk is het 
meest terughoudend; waar de bewijslast met betrekking tot het causale verband 
weliswaar sterk is versoepeld in asbestaansprakelijkheidszaken heeft  de cassatie-
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rechter wel strikt de hand gehouden aan de vergoedbare schade in geval van 
asbestschadeclaims en op die manier de aansprakelijkheidslast voor bedrijven en 
hun verzekeraars toch ingeperkt: pleurale plaques en angst om in de toekomst een 
asbestgerelateerde ziekte te ontwikkelen zijn niet vergoedbaar, zelfs niet wanneer 
deze angst zich manifesteert onder de vorm van een ‘psychiatric illness’ omdat de 
schadeveroorzaker op dit soort schade niet bedacht had hoeven te zijn.

8.4.3. DE VERGOEDING VAN SCHADE UIT EEN 
VERMINDERDE LEVENSVERWACHTING

700. Nadat een (fatale) asbestgerelateerde ziekte is gediagnosticeerd, kan er 
geen vergoeding meer worden toegekend voor angstschade, aangezien de ver-
wachte schade dan is ingetreden. Wel kunnen er vanaf dat ogenblik andere vor-
men van bijzonder geestelijk letsel ontstaan, waarvoor vergoeding kan worden 
gevorderd, zoals schade ten gevolge van het besef van een nakend overlijden of 
schade als gevolg van een verminderde levensverwachting. Dat het besef van een 
nakend overlijden een te vergoeden (immateriële) schadepost uitmaakt, werd 
door de Belgische, Nederlandse en Franse rechtspraktijk bijvoorbeeld al meer-
maals erkend. Ook de verminderde levensverwachting maakt op zich een imma-
teriële schadepost uit, zelfs in die gevallen waar er nog geen sprake is van een 
nakend overlijden (bv. in het geval van asbestose) of wanneer het slachtoff er zich 
hier niet bewust van is (bv. een slachtoff er in comateuze toestand). Het onder-
scheid tussen beide schadeposten is voornamelijk relevant met betrekking tot de 
vraag of het slachtoff er zich al dan niet moet bewust zijn van zijn nadelige toe-
stand, vooraleer het recht heeft  op een vergoeding van immateriële schade. Bij 
schade ten gevolge van de angst voor een nakend overlijden moet dit inderdaad 
het geval te zijn; wanneer het slachtoff er zich niet bewust is van zijn nadelige toe-
stand, is er ook geen schade aanwezig.1045 Wanneer de aangevoerde immateriële 
schade voortvloeit uit een vermindering van de levensverwachting, kan worden 
aanvaard dat een objectieve vaststelling hiervan volstaat, zonder dat het slachtof-
fer zich hier ook subjectief van moet bewust te zijn.

701. Statistische gegevens kunnen aan de rechter een maatstaf, een aanduiding 
verschaff en, op grond waarvan de ernst van deze schadepost kan worden inge-
schat. In de mate van het mogelijke moet de rechter daarnaast ook nog de speci-
fi eke kenmerken van het individuele geval bij zijn beoordeling te betrekken. Uit 
de rechtspraktijk in Nederland blijkt dat de verminderde levensverwachting van 
het slachtoff er na het intreden van een asbestgerelateerde ziekte, een zeer belang-

1045 Zie ook Cass. 31 mei 1943, Pas. 1943, p. 223: wanneer de schade waarvoor vergoeding wordt 
gevorderd bestaat uit fysiek en moreel lijden van een slachtoff er dat in coma verkeert, kan geen 
vergoeding worden toegekend wanneer het niet duidelijk is of het slachtoff er zich nog bewust 
is geweest van zijn lijden.
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rijke schadepost uitmaakt.1046 Zo werd een immateriële schadevergoeding van 
21.000 euro toegekend aan een werknemer die op 66-jarige leeft ijd al ten dode was 
opgeschreven na de vaststelling van mesothelioom1047 Een immateriële schade-
vergoeding van 250.000  euro werd toegekend aan een werknemer bij wie op 
45-jarige leeft ijd mesothelioom was vastgesteld, en wiens levensduur aldus zeer 
sterk werd verkort.1048

8.4.4. DE VERGOEDING VAN GENEGENHEIDSSCHADE

702. Wanneer iemand het slachtoff er is geworden van een fatale asbestgerela-
teerde ziekte, zal niet alleen de betrokkene zelf hierdoor schade lijden. Ook de 
personen in zijn naaste omgeving zullen hierdoor immateriële schade lijden, in de 
vorm van smart en verdriet. In Nederland is geen vergoeding mogelijk voor zoge-
naamde ‘aff ectieschade’. In België en Frankrijk wordt deze schadepost traditioneel 
erkend als ‘genegenheidsschade’. Genegenheidsschade is de immateriële schade 
die het slachtoff ers lijdt ten gevolge van het overlijden of van het zien lijden van 
dierbare verwanten.1049 Het gaat dus om een vorm van schade bij weerkaatsing.

In het verleden bestond er ook in België en Frankrijk in de rechtspraak en 
literatuur nogal wat weerstand tegenover de vergoeding van genegenheidsscha-
de.1050 Men achtte het onmogelijk om smart en verdriet uit te drukken in een 
geldsom, en men nam ook aan dat het niet wenselijk zou zijn om leed ten gevolge 
van het verlies van een dierbare naaste te vergoeden met geld. Wanneer het recht-
streeks getroff en slachtoff er niet overleden was, wezen vele rechters de vordering 
tot vergoeding van genegenheidsschade zonder meer af.1051 Wanneer derden een 
vergoeding vorderen voor hun verdriet en angst omwille van het zien aft akelen 
van het rechtstreeks getroff en slachtoff er ten gevolge van een asbestziekte, dienen 
zij het bewijs te leveren van een nauwe band met het (gekwetste) slachtoff er. De 
schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd vloeit immers voort uit de onrecht-
matige aantasting van de aff ectief-emotionele relaties die hen verbinden met het 
rechtstreeks getroff en slachtoff er.1052 In de praktijk zullen de naaste familieleden 
van het slachtoff er dit bewijs niet meer dienen te leveren. De rechtspraak gaat er 
immers van uit dat de aanwezigheid van genegenheidsschade in hun hoofde over-
eenstemt met ‘de gewone gang van zaken’.

1046 Zie ook R.F. Ruers, “Normering van smartengeld, of: hoe kan de juridische lijdensweg worden 
bekort!”, T.M.A. 1998, p. 143.

1047 Kantongerecht Amsterdam 30 juli 1998, T.M.A. 1998, p. 165-166.
1048 Kantongerecht Middelburg 24 augustus 1998, T.M.A. 1998, p. 166-167.
1049 J. Ronse, Het vraagstuk van de beperking der aansprakgerechtigden wegens genegenheidsschade 

in geval van doodslag of verwonding, Brussel, Ad. Goemaere, 1951, 38 p.
1050 Zie hierover J. Ronse, a.w. 1951.
1051 J. Ronse, a.w. 1951.
1052 Cass. 10 februari 1981, Arr.Cass. 1980-81, p. 643.
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Diegenen die geen door de wet erkende band hebben met het slachtoff er (bv. 
de niet samenwonende partner), zullen wel nog het bestaan van een nauwe aff ec-
tieve relatie met het slachtoff er moeten aantonen.1053

703. Naast de vergoeding voor genegenheidsschade, kunnen derden in België 
en Frankrijk ook een vergoeding vorderen voor hun angst voor een mogelijke 
gezondheidsaantasting van het slachtoff er naar aanleiding van een blootstelling 
aan asbest. In dit geval gaat het niet meer om een aantasting van de aff ectief-
emotionele belangen van het slachtoff er, maar om zuivere angstschade. Dit bete-
kent dat het slachtoff er (een derde) het bewijs zal moeten leveren van de ontwrich-
ting van zijn geestelijke gezondheidstoestand, ten gevolge van de verlammende 
angst voor de aantasting van de gezondheid van het rechtstreeks getroff en slacht-
off er. In principe kunnen alle derden een vergoeding vorderen voor hun angst-
schade wanneer ze de aanwezigheid van enig geestelijk letsel kunnen aantonen. In 
de praktijk veronderstelt de aanwezigheid van dergelijk letsel ook het bewijs van 
het bestaan van een nauwe aff ectieve band met het slachtoff er. Wellicht zal de 
rechtspraak, bekommerd om een zondvloed van vorderingen te vermijden, ook 
hier enkel vorderingen van naaste familieleden honoreren.

8.5. CONCLUSIE

704. De afwikkeling van asbestaansprakelijkheidsvorderingen zijn, net als veel 
andere (leef)milieurisico’s lastig in te passen in het geldende aansprakelijkheids-
recht. Als eerste ‘nieuw sociaal risico’ heeft  asbest gezorgd voor een ongekende 
dynamiek in het aansprakelijkheidsrecht, als het gaat om zorgplicht, causaliteit 
en nieuwe vormen van schade.

  705. In asbestschadezaken lijkt veel nadruk te liggen op de ontwikkelingen in 
de medische wetenschap en hetgeen werkgevers/asbestbedrijven hadden moeten 
doen met die inzichten, ongeacht het feit onder welke vorm (asbestziekte) het 
risico op gezondheidsschade zich uiteindelijk heeft  gerealiseerd. Voorwaarde is 

1053 Wanneer samenwonenden het hechte en duurzame karakter van hun relatie kunnen aantonen 
(bv. bij samenwonen, de aanwezigheid van een gemeenschappelijke bankrekening en van 
gemeenschappelijke kinderen), kent de rechtspraak vandaag doorgaans dezelfde vergoeding 
toe voor genegenheidsschade bij letsel en overlijden aan de samenwonende partner als aan de 
gehuwde partner. Voor wat betreft  de materiële schade (inkomstenverlies) bij letsel en overlij-
den, stelt men vast dat doorgaans wel een hogere vergoeding wordt toegekend aan de gehuwde 
partner dan aan de samenwonende partner. De afwezigheid van een huwelijksband doet blijk-
baar in de regel twijfel ontstaan over de standvastigheid en slaagkansen van een relatie (bv. Pol. 
Hasselt 17 maart 1997, De Verz. 1998, p. 273). Dat de onzekerheid over de duurzaamheid van 
een relatie vandaag de dag een relevante factor is waarmee rekening dient te worden gehouden 
bij de berekening van de schadevergoeding lijkt mij niet onjuist te zijn, maar er is geen reden 
meer om het huwelijk anders te behandelen dan andere duurzame relatievormen.
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dat op het ogenblik van de blootstelling aan asbest (redelijkerwijze) kenbaar was 
voor de gedaagde dat blootstelling aan asbestvezels gezondheidsschade kon ople-
veren. Was dit (nog) niet het geval voor de gedaagde, dan kan de blootstelling aan 
asbest op zichzelf niet tot aansprakelijkheid aanleiding geven.1054

706. Kennis staat centraal in de context van het asbestaansprakelijkheidsconten-
tieux en wat de gedaagde destijds rechtens met die kennis had moeten doen, in acht 
genomen het profi jt dat de gedaagde haalde uit zijn activiteiten en, mede in het licht 
daarvan, zijn verantwoordelijkheid. In asbestschadezaken bleek dat op het ogenblik 
van de blootstelling aan asbest vaak specifi eke wetgeving, concreet overheidsbeleid 
en relevante andere geschreven bronnen (zoals literatuur) ontbraken. Dat maakt 
het voor de rechter lastig om te kunnen beoordelen wat men destijds behoorde te 
doen. De rechter zal moeten onderzoeken over welke kennis de dader destijds 
beschikte of moest beschikken om zijn gedrag te bepalen. Het komt dan aan de 
rechter toe om, mede in het licht van de stand van de wetenschap (zie hierover deel 
1) te beoordelen vanaf welk tijdstip de werkgever maatregelen had behoren te treff en 
tegen destijds alom bekende, en ook tegen destijds minder bekende, maar objectief 
kenbare gezondheidsgevaren van asbest, gelet op de concrete omstandigheden 
waarin de verweerder zich bevond en beoordeeld naar de maatstaven van die tijd.

707. Wat de vaststelling betreft  van de normen die destijds golden, zouden rech-
ters nogal eens geneigd zijn om zorgvuldigheidsnormen van vandaag te hanteren 
bij de beoordeling van gedragingen uit het verleden. Bij de beoordeling van het 
gedrag van de werkgever, moet de rechter een reconstructie te maken van de nor-
men die destijds (twintig tot dertig jaar geleden) golden. De rechter zal dus de 
intellectuele oefening moeten doen om zich een oordeel te vormen over het al dan 
niet foutieve karakter van de betwiste gedraging aan de hand van de normen die 
golden destijds. Dit is in de praktijk natuurlijk bijzonder moeilijk. Volgens som-
mige auteurs legt de Nederlandse rechtspraak hierbij veeleer de nadruk op de ont-
wikkelingen in de wetenschap en de techniek (‘state of the art’), dan na te gaan wat 
de algemene gebruiken en gedragingen waren in de onderzochte periode (‘state of 
the industry’). Twijfel en bewijsonzekerheid speelt in principe in het voordeel van 
de aansprakelijke. Het gevaar bestaat dat de rechtspraak de lat te hoog legt, vanuit 
de bekommernis om de schade niet te laten liggen bij het onschuldige slachtoff er. 
Aangezien bijzondere socialezekerheidsvoorzieningen ter dekking van schade als 
gevolg van professionele risico’s, anders dan de WIA, in Nederland ontbreken, is 
het aansprakelijkheidsrecht voor de rechter ook het enige middel dat toelaat om 
de resterende schade te verschuiven naar een meer solvabele verweerder die ‘iets’ 
te maken heeft  gehad met de totstandkoming van de schade.1055

1054 Zie hierover K.J.O. Jansen, “Wat niet weet, wat niet deert?”, RM Th emis 2006, p. 54-63.
1055 Tot in de jaren negentig werd weinig gebruik gemaakt van het aansprakelijkheidsrecht bij 

arbeidsongevallen en beroepsziekten, omwille van de relatief hoge uitkeringen die het slacht-
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708. Voor schade die zich vandaag manifesteert (maar veroorzaakt is door 
gebeurtenissen in het (verre) verleden), zou het aansprakelijkheidsrecht te fl exibel 
worden toegepast. Toenmalige asbestverwerkende bedrijven die vandaag op hun 
aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voor de ontstane gezondheidsschade 
worden gewezen verwijzen graag naar de stand van wetgeving en gebruiken des-
tijds in industrie en praktijk. De spelregels uit het verleden zouden vandaag door 
de rechtspraak veranderd worden.1056 Nieuwe verjaringsregels, zorgvuldigheids-
regels, causaliteitsregels en schadevormen die door de rechtspraak worden ont-
wikkeld in het kader van het huidige veiligheidsdenken, zouden ten onrechte ook 
op oude schadegevallen worden toegepast.

709. Dat verwijt is ten dele juist. Bij gebrek aan duidelijke aanknopingspunten 
kan de rechter in vele gevallen echter ook moeilijk anders dan aannemen dat de 
door hem gevonden regel waarmee hij aan de vraag van slachtoff ers tot vergoe-
ding tegemoetkomt, destijds ook al gold.1057 Het is vandaag nog moeilijk voorstel-
baar dat men in het verleden bijvoorbeeld geen oog zou hebben gehad voor het 
individuele leed dat werd veroorzaakt door het werken in ongezonde of gevaar-
lijke arbeidsomstandigheden en dat de werkgever/producent er niet toe gehouden 
zou geweest zijn alle adequate maatregelen te treff en om de verwezenlijking van 
asbestgezondheidsgevaren te voorkomen. Nochtans was dit vaak het geval in het 
licht van het industriële vooruitgangs- en welvaartsoptimisme (en werd dit lange 
tijd ook niet als problematisch ervaren).

710. Maar het is niet omdat een bepaalde gedraging gebruikelijk was, zo pareert 
de Nederlandse Hoge Raad deze vaststelling, dat de daaruit afgeleide norm ook 
als juist moet worden aanvaard voor werkgevers die ermee bekend waren of had-
den behoren te zijn dat die norm uit een oogpunt van veiligheid en gezondheid te 
kort schoot.1058 Een verwijzing naar de gebruiken in de sector of de stand van de 
wetgeving, met andere woorden naar de toenmalige tijdsgeest, kan volgens de 
Hoge Raad op zich geen ontheffi  ng van aansprakelijkheid opleveren, nu op de 
beoefenaars van industriële activiteiten een eigen zorgvuldigheids- en onder-
zoeksplicht rust.1059 Naast wetgeving en gebruiken geldt ook het criterium van de 
maatschappelijke zorgvuldigheid als toetsingscriterium voor aansprakelijkheid. 
In België en Frankrijk is dat niet anders. De afwezigheid van wettelijke normen of 
gebruiken is geen vrijbrief voor aansprakelijkheid. Men moet zich ook gedragen 

off er kon verkrijgen op grond van de W.A.O. Nadat de vergoedingen op grond van deze wet 
sinds 1993 beperkt zijn, is vastgesteld dat in stijgende mate een beroep is gedaan op het aan-
sprakelijkheidsrecht (zie eerder) (S. Klosse, “Bedrijfsongevallen en beroepsziekten: individuele 
of collectieve verantwoordelijkheid?”, NJB 1993, p. 1611 e.v.).

1056 Zie ook J. Spier, in zijn conclusie onder HR 4 juni 2004, C03/034HR.
1057 O.A. Haazen, Algemeen deel van het rechterlijk overgangsrecht, diss. KUB, 2001, p. 345 e.v.
1058 Hoge Raad 6 april 1990, NJ 1990, p. 573, concl. A-G Mok met noot PAS.
1059 HR 2 oktober 1998, NJ 1999, p. 683, conclusie A-G Spier, met noot JBMV.
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naar de algemene zorgvuldigheidsnormen, rekening houdend met de concrete 
omstandigheden waarin de gedraging zich heeft  voorgedaan. De beoordeling of 
een bepaalde gedraging al dan niet als een inbreuk op de zorgvuldigheidsnorm 
kan worden aangemerkt, geschiedt immers aan de hand van een aantal gezichts-
punten, waaronder de regelen van goed vakmanschap, de abnormaal gevaarlijke 
situatie en, maar zo meent men sinds kort ook aan, het voorzorgsbeginsel.1060

711. Met dit antwoord wordt dus tegelijk ook de kritiek dat destijds een andere 
belangenafweging werd gemaakt, in het licht van de toenmalige tijdsgeest, ver-
worpen. De beoordeling van de fout is een louter feitelijke appreciatie. De feiten-
rechter oordeelt in een concreet geval of het gedrag van de schadeveroorzaker al 
dan niet maatschappelijk aanvaardbaar is of was. De toetsing van de beoordeling 
van feitelijke gegevens kan niet aan een cassatierechter worden gevraagd (dit geldt 
zowel voor het Belgische Hof van Cassatie, voor de Nederlandse Hoge Raad1061 
als voor het Franse Cour de Cassation).1062

712. Zoals in deel vier hierna verder wordt toegelicht, wordt voor de beoorde-
ling van de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor gedragingen uit het verleden 
vandaag, in plaats van naar de zorgvuldigheidsplichten van de aansprakelijke 
persoon, meer gekeken naar de legitieme verwachtingen van het slachtoff er (hoe-
veel veiligheid mocht iemand verwachten?) en daarmee naar diens rechten.1063 
De civielrechtelijke schuld wordt thans georiënteerd vanuit de aanspraak op ver-
goeding van de benadeelde en mede daarom enigszins abstract vastgesteld. De 
lichtste afwijking op de veiligheidsverwachtingen van het slachtoff er zal aanlei-
ding kunnen geven tot aansprakelijkheid. De rechter zal in asbestschadezaken 
vooral kijken naar het letsel dat is ontstaan en zich dan afvragen: had het anders 
gekund?1064

713. Onder druk van de vergoedingsverwachtingen van asbestslachtoff ers is in 
de jurisprudentie gezocht naar mogelijkheden om de structurele beperkingen van 
het aansprakelijkheidsrecht als vergoedingssysteem te omzeilen. De jurispruden-
tie heeft  zo bijvoorbeeld getracht om het probleem van het identifi ceren van de 
aansprakelijke op te vangen door de bewijslast met betrekking tot het causaal 

1060 Zie hierover S. Lierman, “Het ‘voorzorgsbeginsel’ en zijn invloed op gezondheidsbescherming 
en aansprakelijkheid”, RW 2002, p. 865-881.

1061 Hoewel het voor de Nederlandse rechter wel als motiveringsgebrek zou kunnen worden aange-
voerd, dit in tegenstelling tot het Belgische en Franse cassatieprocesrecht waar de controle op 
de motiveringsplicht een louter formele controle is.

1062 Cass. 23 juni 1997, Arr.Cass. 1997, p. 691.
1063 Zie hierover uitgebreid en rechtsvergelijkend: C. Van Dam, European Tort Law, Oxford, 

Oxford University Press 2006, nr. 816, zie over de oriëntatie van het aansprakelijkheidsrecht 
gegeven de veiligheidsverwachtingen van de benadeelde ook X. Dieux, Le respect dû aux anti-
cipations légitimes d’autrui, Brussel, Bruylant, 1995.

1064 Zie ook E. de Kezel, “De relevantie van het asbesvonnis in Turijn”, Juristenkrant 2012.
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verband te versoepelen.1065 In Nederland wordt ook gewerkt met de fi guur van de 
alternatieve aansprakelijkheid in asbestschadezaken (hoewel daar wel kritiek op 
te leveren valt in gevallen van mesothelioom en longkanker). In alle onderzochte 
landen kan, hetzij via de proportionele aansprakelijkheid (Nederland), hetzij via 
de fi guur van het verlies van een kans (goed gekend in België en Frankrijk), uitge-
komen worden bij een proportionele benadering van aansprakelijkheid naast de 
‘alles of niets’ benadering. Een proportionele schadevergoeding wordt als de 
meest rechtvaardige oplossing aangemerkt in die gevallen waarin het causaal ver-
band niet met zekerheid kan worden vastgesteld.

714. Zowel de schadeverwekkende gebeurtenis als het ontstaan van de schade 
kunnen zich in asbestschadezaken ‘sluipend’ voltrekken, dit wil zeggen dat het 
proces van ontstaan van de schade zich over een zekere periode in de tijd kan 
uitstrekken. Het is zeer opmerkelijk dat in alle drie de onderzochte landen nieuwe 
vormen van schade zijn erkend die te maken hebben met dit sluipende proces van 
ontstaan van de schade, onder de vorm van pleurale plaques en/of angstschade. 
Omwille van de feitelijke en brede invulling van het begrip schade staat het de 
rechter in beginsel ook vrij om elk geschonden belang als ‘juridische schade’ aan 
te merken en op die manier het schadebegrip te verruimen, in het licht van de 
maatschappelijke tijdsgeest en de belangen die als beschermwaardig worden aan-
gemerkt in het licht van die tijdsgeest. In de asbestkwestie is naast de aansprake-
lijkheid van asbestbedrijven overigens ook al de aansprakelijkheid van de over-
heid opgezocht. Het bijzondere aan de aansprakelijkstelling van de overheid in 
asbestschadezaken is dat de reden waarom de overheid aangesproken wordt vaak 
louter een fi nanciële is: de overheid is nog een solvente wederpartij waar de eigen-
lijke primair aansprakelijken dat niet (meer) of veel minder zijn.

1065 F.J. Boom en G.M. Tilanus-Van Wassenaer, a.w. 1995, p.  97-100; W.H. Bouman, 
“Werkgeversaansprakelijkheid en beroepsziekten (OPS)”, TVP 2000, p. 83 e.v.; M. Faure en T. 
Hartlief, “Directe schadeverzekering bij beroepsziekten als alternatief voor aansprakelijkheid 
en verzekering” in M. Faure en T. Hartlief (red.), Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en 
nieuwe beroepsziekten, Den Haag, 2001; M. Faure en T. Hartlief, “Ontwikkelingen in de werk-
geversaansprakelijkheid voor beroepsziekten: aanleiding voor een nieuwe AVB-polis?”, A&V 
1996, p. 140-151; T. Hartlief, “Het bereik van de werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfson-
gevallen: de betekenis van artikel 7:658 lid 4”, WPNR 1999, p. 851-852; M. Faure en T. Hartlief, 
“Verzekering en fi nanciering van beroepsziekten: enkele tips voor de SER”, NJB 1998, p. 1135-
1142.
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HOOFDSTUK 9
ONTWIKKELINGEN IN HET SYSTEEM 

VAN DE PRIVATE AANSPRAKE LIJK-
HEIDS VERZEKERINGEN ONDER 
DRUK VAN DE ASBEST KWESTIE

9.1. INLEIDING

715. In hoofdstuk acht werd onderzocht welke structurele hindernissen de 
asbestproblematiek heeft  blootgelegd in het private aansprakelijkheidsrecht en in 
welke mate in de verschillende landen oplossingen zijn uitgewerkt om deze tekort-
komingen te remediëren. Sinds het einde van de jaren tachtig voeren asbestslacht-
off ers in Nederland en Frankrijk aansprakelijkheidsprocedures tegen werkgevers 
en bedrijven tot verhaal van hun schade die het gevolg is van ziekten die zij door 
het werken met asbest of op een andere wijze van blootstelling aan asbest hebben 
opgelopen. Daarbij moet dan telkens worden aangetoond dat het bedrijf tekort is 
geschoten in het nakomen van zijn zorgplicht ten aanzien van de gedupeerde als 
werknemer, respectievelijk als consument of buurtbewoner. Het aansprakelijk-
heidsrecht heeft  echter vooral een belangrijke functie als schadevergoedingsme-
chanisme gekregen en blijft  deze functie ook behouden, dankzij de aansprakelijk-
heidsverzekering.1066 Vroeger werd het zich verzekeren tegen de gevolgen van 
aansprakelijkheid soms onethisch bevonden. In de regel was het immers de aan-
sprakelijke zelf die de schade moet vergoeden. Na verloop van tijd werd juist het 
zich niet verzekeren voor de gevolgen van maatschappelijk aanvaardbare, maar 
risicovolle activiteiten, onbetamelijk geacht, en was het eerder uitzonderlijk dat de 
aansprakelijke zelf de schadevergoeding betaalt wanneer door zijn fout aan een 

1066 De directe schadeverzekering houdt in dat de verzekeringnemer (bv. de werkgever) een verze-
kering sluit voor een of meerdere verzekerden (bv. zijn werknemers), die rechtstreeks op de 
polis kunnen claimen. De verzekeringnemer betaalt daartoe de premies. Onder een directe 
verzekering is niet de aansprakelijkheid van de verzekeringnemer het gedekte risico, maar de 
schade van de verzekerde zelf. Om voor een uitkering in aanmerking te komen is derhalve niet 
vereist dat er enige grond bestaat voor aansprakelijkheid. In de klassieke ‘aansprakelijkheids-
verzekering’ daarentegen is het gedekte risico niet zozeer de schade die veroorzaakt dreigt te 
worden, maar de (gevolgen van) aansprakelijkheid voor het eigen vermogen van de verzeke-
ringnemer.
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derde schade wordt veroorzaakt.1067 De klemtoon van het aansprakelijkheids-
recht en van de aansprakelijkheidsverzekering kwam te liggen op slachtoff erbe-
scherming.

716. Onder haar meest eenvoudige vorm verschaft  de aansprakelijkheidsverze-
kering aan de dader van een schadeverwekkende handeling de nodige middelen 
om slachtoff ers van onrechtmatig veroorzaakte schade te vergoeden, en zodoende, 
om zijn eigen bestaans- en fi nanciële zekerheid te vrijwaren. Zoals in hoofdstuk 
elf verder wordt uiteengezet vinden de commerciële verzekeringsondernemingen 
hun wortels in sociale coöperatieven die aan een lid van de eigen groep, dat verlies 
had geleden of in een behoeft ige toestand was geraakt, hulp verleende met gelden 
die door de groep waren samengebracht.

717. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering laat thans nog steeds toe om de 
verliezen die voortvloeien uit aansprakelijkheid veroorzaakt door de bedrijfsvoe-
ring van een van de verzekerde ondernemingen te spreiden. De bedrijfsaanspra-
kelijkheidsverzekering1068 is dus een essentieel instrument in het fi nanciële 
beheer van ondernemingen. Op heden is de burgerlijke aansprakelijkheidsverze-
kering voor bedrijven, voor schade veroorzaakt tijdens en naar aanleiding van de 
exploitatie aan contractspartijen en derden in geen van de onderzochte landen 
echter verplicht, zodat er geen garantie bestaat op (voldoende) verzekeringsdek-
king bij aansprakelijkstelling van een bedrijf.

718. Het aanbieden van een aansprakelijkheidsverzekering door verzekeraars 
wordt thans overigens niet altijd meer ervaren als beheersbaar en winstgevend, en 
dit onder meer in de nasleep van de asbestproblematiek. Op de Nederlandse ver-
zekeringsmarkt heeft  de asbestproblematiek niet alleen bedrijven, maar ook veel 
verzekeraars (en herverzekeraars) voor onverwachte verrassingen geplaatst, door-
dat de verzekerde sommen veel te laag waren ingeschat, in verhouding tot het 
grote aantal vorderingen en ook tot de omvang van de gevorderde bedragen. 
Bovendien waren de verzekeringsboeken over de bedoelde periode vaak al lang 
afgesloten.

De beheersbaarheid van de verzekerde risico’s kan in het gedrang komen wan-
neer verzekeraars hun dossiers niet binnen korte termijn kunnen afsluiten maar 

1067 Daarbij moet wel worden bedacht dat de dader misschien een hogere verzekeringspremie zal 
moeten betalen via een verhoging van zijn verzekeringspremie op grond van een bonus-
malussysteem, afh ankelijk van de polisvoorwaarden. Ook kan soms een deel van de schade 
voor eigen risico van de dader blijven onder de vorm van een franchise.

1068 Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (in België bekend onder de naam ‘BA exploitatie-
verzekering’, in Nederland onder de naam ‘Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven’ 
(AVB), in Frankrijk onder de naam ‘Assurance de la responsabilité civile exploitation’) dekt het 
risico dat het verzekerde bedrijf aansprakelijk wordt gesteld tegenover derden voor de aan 
derden veroorzaakte schade, en derhave voor de daaruit voortvloeiende schade aan het eigen 
vermogen.
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deze gedurende vele jaren moeten openhouden. Verzekeraars zullen dan immers 
jarenlang reserves moeten aanhouden waarvan de omvang moeilijk te bepalen 
valt. Bovendien is het best mogelijk dat over langere termijn een aantal wijzigin-
gen optreden die een negatieve invloed hebben op de claims tegen de verzeke-
raars, zoals de in hoofdstuk acht genoemde ontwikkelingen in de toepassings-
voorwaarden van het aansprakelijkheidsrecht als vergoedingssysteem.1069 In dit 
hoofdstuk wordt een toelichting gegeven bij de verzekeringspraktijk waarin deze 
problematiek, die er in wezen één is van de dekking in de tijd van de aansprake-
lijkheidsverzekeringen, is ingebed en worden de evoluties geschetst die hebben 
plaatsgevonden op het vlak van de dekking in de tijd van de aansprakelijkheids-
verzekeringen onder invloed van de asbestjurisprudentie.1070

9.2. DE OMVANG VAN DE VERZEKERINGS-
DEKKING IN DE TIJD1071

719. Het is niet wenselijk dat een schadeveroorzaker nog aangesproken kan 
worden tot vergoeding van schade wanneer er geen verzekeringsdekking meer 
aanwezig is. Het is ook in het belang van het slachtoff er dat er nog verzekerings-
dekking voorhanden is zolang de vordering tegen de aansprakelijke ingesteld kan 
worden. Wanneer de verjaringstermijn verstreken is, is het in principe niet meer 
nodig om in verzekeringsdekking te voorzien. De vraag hoe lang men verzekerd 
moet zijn, hangt dus nauw samen met de vraag naar de verjaringstermijn van de 
aansprakelijkheidsvordering.1072 Ideaal is een aansprakelijkheidsverzekering 
waarvan de duurtijd van de dekking samenvalt met de lengte van de verjarings-
termijn.1073 De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraars zagen zich op dit vlak 
naar aanleiding van de asbestproblematiek met verschillende problemen gecon-

1069 Vgl. de rechtsprakijk in Nederland waar omwille van een beperking van de socialezekerheids-
voorzieningen begin jaren negentig, het aantal aansprakelijkheidsvorderingen tegen de werk-
gever voor schade ten gevolge van arbeidsongevallen en beroepsziekten sterk is toegenomen 
(zie hierover hoofdstuk tien).

1070 Zie onder meer H. Cousy en H. Claassens, “Van aansprakelijkheid naar verzekering en terug? 
Enkele oriënterende beshouwingen” in Aansprakelijkheidsverzekering: dekking in de tijd, 
Antwerpen, Maklu, 1997, p. 11-21; J. Spier, Schade en loss occurrenceverzekeringen, Deventer, 
Kluwer, 1998, p. 85-157; C. Vanschoubroeck en G. Schoorens, “De aansprakelijkheidsverzeke-
ring: a never ending story”, TBH 1995; T. Vansweevelt, De beroepsaansprakelijkheidsverzeke-
ring van artsen en ziekenhuizen: een vergelijkende analyse, Gent, Mys & Breesch, 1997, 120p; H. 
Cousy en C. Van Schoubroeck, “De actualiteit van de rechtstreekse vordering in het verzeke-
ringsrecht” in Liber amicorum L. Simont, Brussel, Bruylant, 2002, p. 563.

1071 Zie hierover onder meer: J.H. Wansink, De algemene aansprakelijkheidsverzekering, Kluwer, 
1994, p. 106 e.v.; J. Spier en O.A. Haazen, Aansprakelijkheidsverzekeringen op claims made-
grondslag, Deventer, Kluwer, 1996; J. Spier, Schade en loss occurrence-verzekeringen, Deventer, 
Kluwer, 1998, L.M. Tjoeng, “Het polismodel; AVB 96 en de overgang van occurrence naar 
claims made”, A&V 1996, p. 127 e.v.

1072 T. Vansweevelt, a.w. 1997, p. 47.
1073 T. Vansweevelt, a.w. 1997, p. 47.
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fronteerd. Een eerste probleem was vaak te weten wie nog tot dekking van de 
claim gehouden was, dit wil zeggen dat nagegaan moest worden in welk verzeke-
ringsjaar de schadeverwekkende gebeurtenis zich had voorgedaan of de schade 
was ontstaan en welke polissen destijds van kracht waren. Deze vraag, te weten of 
de verzekeringswaarborg zich uitstrekte tot een specifi ek schadegeval of niet en 
onder welke polis het verzekerde risico gedekt wordt bij een opeenvolging van 
polissen (waarbij al dan niet lacunes kunnen bestaan in de dekkingsperiode), 
moet beantwoord worden aan de hand van een uitleg van de polis die door de 
aansprakelijke is onderschreven.1074 Om na te gaan of een verzekeraar gehouden 
is tot dekking, dienen immers de polisvoorwaarden te worden onderzocht, en bij 
twijfel of onduidelijkheid, te worden uitgelegd. Het principe van de bindende 
kracht van de overeenkomst geldt daarbij niet alleen voor de partijen, maar ook 
voor de rechter. Voorop staat dat de rechter noch ambtshalve, noch op verzoek 
van een van de partijen een overeenkomst of een clausule ervan mag wijzigen, 
althans naar Belgisch en Frans recht.1075 Ook naar Nederlands recht staat de 
gebondenheid voorop, maar kan elke partij wel via een beroep op derogerende 
werking van de redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW) trachten om aan 
gebondenheid te ontkomen. Voor derogerende werking van de redelijkheid en 
billijkheid is echter vereist dat gebondenheid aan de overeenkomst naar maatsta-
ven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, en niet of de gebondenheid 
niet langer redelijk is.

720. De dekking van het verzekerde risico bij langetermijnschade kan gekop-
peld zijn aan verschillende tijdsmomenten die zich voordoen in het proces van 
ontstaan van de schade. Zoals reeds eerder uiteengezet onder hoofdstuk zeven, 
kent de ontwikkeling van een asbestschadegeval doorgaans verschillende fasen 
die (soms ver) van elkaar in de tijd verwijderd kunnen zijn en waaraan verzeke-
ringsdekking kan worden vastgeknoopt.1076

721. In de verzekeringspraktijk wordt doorgaans aangeknoopt bij een van vol-
gende drie tijdselementen1077:

1074 Chr. H. van Dijk en M.M. Mac Lean, “Het ontstaan van schade in de loss occurrence-verzeke-
ring: een kwestie van uitleg (deel 1)”, AV&S 2002, p. 12 e.v.

1075 A. Van Oevelen, “De eenzijdige wijziging en beëindiging van de verzekeringsovereenkomst 
door de verzekeraar: bestaat er een recht op behoud van een verzekering?”, RW 2003-04, 
p. 1083; P. Van Ommeslaghe, “La rigueur contractuelle et ses tempéraments selon la jurispru-
dence de la Cour de cassation de Belgique” in X (ed.), Etudes off ertes à Jacques Ghestin. Le 
contrat au début du XXIe siècle, Parijs, LGDJ, 2001, p. 883.

1076 Over de verschillende aanknopingsmomenten voor aanvang van de dekking van de aanspra-
kelijkheidsverzekering (‘triggers’) zie H. Cousy, “Omvang en duur van de waarborg in de (pro-
fessionele) aansprakelijkheidsverzekering” in Verzekering en gerechtelijke procedures, Eigen 
uitgave Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel, 1996, p. 57 e.v.

1077 J.H. Wansink, De algemene aansprakelijkheidsverzekering, Kluwer, 1994, p. 106 e.v.; J. Spier en 
O.A. Haazen, Aansprakelijkheidsverzekeringen op claims made-grondslag, Deventer, Kluwer, 
1996; J. Spier, Schade en loss occurrence-verzekeringen, Deventer, Kluwer, 1998; L.M. Tjoeng, 
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1) de schadeverwekkende gebeurtenis (dit is de zogenaamde fact occurrence of 
act committed polis);

2) het ontstaan of de manifestatie van de schade (dit is de zogenaamde loss 
occurrence polis);

3) het instellen van de vordering door het slachtoff er (dit is de zogenaamde 
claims made polis).

Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar de volgende asbestcasus. In de casus 
vindt de ‘schadeverwekkende gebeurtenis’ plaats van 1960 tot 1985. Het ‘ontstaan’ van 
de schade neemt een aanvang in 1997. De schade ‘manifesteert’ zich in 2000. De vorde-
ring van de benadeelde dateert in ieder geval van na deze periode.
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722. Hierna wordt onderzocht, afh ankelijk van de keuze voor een tijdselement, 
hoe de dekking in de tijd van een aansprakelijkheidspolis zich kon uitstrekken in 
een asbestzaak.

9.2.1. DE KEUZE VOOR HET AANGRIJPEN BIJ DE 
SCHADE VERWEKKENDE GEBEURTENIS (DE 
ZOGENAAMDE FACT OCCURRENCE OF ACT 
COMMITTED POLIS)

723. In het ‘ fact occurrence systeem’ is het verlenen van dekking gekoppeld aan 
het zich voordoen van de schadeverwekkende gebeurtenis.1078 Heeft  het feit waar-

“Het polismodel; AVB 96 en de overgang van occurrence naar claims made”, A&V 1996, p. 127 
e.v.; T. Vansweevelt, a.w. 1997.

1078 De schadeverwekkende gebeurtenis kan samenvallen met de fout van de dader, maar dit hoeft  
niet noodzakelijk zo te zijn. Fagnart en Rogge illustreren dit onderscheid aan de hand van het 
dumpen van vaten met gift ig afval; de fout situeert zich hier in de tijd voor de schadeverwek-
kende gebeurtenis. De schadeverwekkende gebeurtenis kan hier bv. zijn het insijpelen van het 
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door de schade werd veroorzaakt, zich voorgedaan tijdens de duur van de over-
eenkomst, dan is de verzekeraar gehouden om dekking te verlenen. Heeft  de scha-
deverwekkende gebeurtenis zich voorgedaan voor of na de gedekte periode, dan 
is de verzekeraar in beginsel niet gehouden tot tussenkomst (er is dus geen dek-
king van het ‘inlooprisico’, tenzij anders contractueel bepaald). Het ogenblik 
waarop de schade zich voordoet, of het ogenblik waarop de vordering wordt inge-
steld, is daarbij niet van belang. De enige beperking in de tijd waarop de verzeke-
raar zich kan beroepen, is de verjaring van de vordering van de gedupeerde tegen 
de verzekeraar of de verjaring van de vordering tot schadevergoeding tegen de aan-
sprakelijke (zie hoofdstuk zeven). In dat laatste geval is er immers geen grond voor 
tussenkomst).

724. Net zoals dat ook het geval is in het verjaringsrecht1079, heeft  de wetgever 
ook in het verzekeringsrecht nagelaten om het tijdstip van de schadeverwekkende 
gebeurtenis precies te bepalen.1080 In de literatuur is al lang een debat gaande over 
de vraag op welk ogenblik het aanknopingspunt (‘trigger’) van de dekking in de 
tijd van de polis kan worden gesitueerd wanneer de schadeverwekkende gebeur-
tenis niet onmiddellijk is voltrokken.1081 Sommige auteurs hebben ervoor gepleit 
om de schadeverwekkende gebeurtenis te omschrijven als het laatste materiële 
feit in de keten van causale gebeurtenissen die elk op zich noodzakelijk zijn, en 
samen voldoende zijn om de schade te doen ontstaan.1082 In deze interpretatie 
wordt dus aangeknoopt bij het ogenblik van de zogenaamde ‘drempeloverschrij-
ding’. Hoewel dit feitelijk de meest juiste benadering lijkt te zijn van het begrip 
‘schadeverwekkende gebeurtenis’, kan dit ogenblik in de huidige stand van de 
wetenschap en techniek (nog) niet met gerede zekerheid vastgesteld worden. 
Doorgaans zal de blootstelling aan asbest kunnen gezien worden als een ‘voort-
durend feit’. Het einde van de blootstelling zal dan samenvallen met het einde van 
de tewerkstelling, of het einde van het wonen in de nabijheid van een asbestfa-
briek, tenzij de betrokken werkgever kan aantonen dat het slachtoff er reeds voor-
dien niet meer met asbeststoff en in aanraking kwam (bv. door verandering van 
de arbeidsactiviteiten, door een sterke reductie van de uitstoot aan asbest of door 
verhuis van de benadeelde). Waar de blootstelling in de voorbeeldcasus een aan-
vang neemt in 1960, is de schadeverwekkende gebeurtenis dus pas beëindigd in 
1985.

afval in het grondwater, waardoor dit grondwater vervuild raakt, en de koeien op de aange-
lande weiden ziek worden (J. Fagnart en J. Rogge, “Les assurances de responsabilité dans la wet 
du 25  juin 1992” in De Wet van 25  juni 1992 op de Landverzekeringsovereenkomst, Dossier 
Tijdschrift  voor Verzekeringen, Brussel, Story-Scientia, 1993, p. 111-114).

1079 I. Boone, a.w. 1999, p. 117-118.
1080 Noch in de wettekst zelf noch in de parlementaire voorbereidingen vindt men een duidelijk 

invulling van het concept ‘schadeverwekkende gebeurtenis’, zodat verschillende invullingen 
mogelijk blijven (J. Fagnart en J. Rogge, a.w. 1993, p. 111-114).

1081 J. Fagnart en J. Rogge, a.w. 1993, p. 111-114.
1082 I. Boone, a.w. 1999, p. 114; J. Fagnart en J. Rogge, a.w. 1993, p. 111-114.
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725. Deze polis zal het meest gunstig zijn zowel voor de verzekeringnemer/ver-
zekerde (de schadeveroorzaker) als voor de begunstigde gedupeerde, aangezien 
de aansprakelijkheid van de dader onbeperkt in de tijd gedekt zal zijn, voor zover 
de oorzaak van de schade te herleiden is tot de verzekerde periode (behoudens de 
termijnen voorzien in de verjaringsregeling). De verzekeraar kan op grond van 
een ‘ fact occurrence’ of ‘act committed’ polis dus nog onbeperkt in de tijd aanspra-
kelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van gebeurtenissen die zich hebben 
voorgedaan tijdens de gedekte periode, ook al is de overeenkomst ondertussen al 
lang opgezegd (de polis voorziet met andere woorden in een dekking van uitloop-
risico). Een nadeel aan deze polis is dat de verzekeraars reserves zullen moeten 
aanleggen voor vorderingen die na de beëindiging van de overeenkomst nog kun-
nen ingesteld worden, en dat het gereserveerde bedrag onvoldoende kan blijken te 
zijn na verloop van tijd. Dit zal in ieder geval zo zijn wanneer de verzekeraars ook 
worden aangesproken tot dekking van aansprakelijkheid die ze in het verleden 
niet hebben voorzien en ook niet konden voorzien. Hoewel duidelijk is dat reeds 
in de eerste helft  van vorige eeuw een aantal grote Amerikaanse verzekeraars wei-
gerden om asbestverwerkende bedrijven dekking te verlenen, omwille van de 
gezondheidsrisico’s verbonden aan een asbestblootstelling, en asbestbedrijven 
dus moeilijk kunnen voorhouden dat ze zich van mogelijke gezondheidsrisico’s 
en daarmee samenhangende claims in het verleden niet bewust zijn geweest, is 
het eveneens duidelijk dat (1) de omvang (zowel qua hoogte als qua aantal) van de 
schadeclaims in de asbestproblematiek voor verzekeraars een totale verrassing is 
geweest. Dit geldt des te meer nu (2) niet alleen bedrijven waar de inzet en verwer-
king van asbest een belangrijke rol hebben gespeeld in het productieproces, maar 
ook bedrijven in de tertiaire of secundaire industrie werden aangesproken, die 
slechts zijdelings te maken hadden gehad met asbest als grondstof en (3) ook in 
landen waar werkgevers voorheen een immuniteit genoten tegen een aansprake-
lijkstelling, hun bedrijven in rechte betrokken zouden worden.

726. Hierdoor konden verzekerde bedrijven aansprakelijk worden gesteld voor 
risico’s die niet voorzienbaar waren op het ogenblik van het sluiten van het verze-
keringscontract en waarvoor nooit premies werden geïnd.1083 Het fact-occurence 
systeem is vanwege de in beginsel onbeperkte uitloop van de verzekeringsdek-
king in de jaren zeventig van vorige eeuw na de opkomst van long-tailschadege-
vallen (zoals DES en de asbestgerelateerde beroepsziekten) door verzekeraars 
massaal verlaten.1084

727. De vraag rijst in welke mate bedrijven de afwezigheid van (voldoende) ver-
zekeringsdekking aan gedupeerden, die, met de blik van nu, vergoeding vorderen 

1083 M. Faure en T. Hartlief, “Ontwikkelingen in de werkgeversaansprakelijkheid voor beroeps-
ziekten: aanleiding tot een nieuwe AVB-polis?”, A&V 1996, p. 142.

1084 J.H. Wansink, a.w. 1994, p. 106 e.v.
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voor hun schade, kunnen tegenwerpen. Niet, zo blijkt regelmatig uit de jurispru-
dentie, ook al omdat bedrijven, zelfs wanneer ze destijds niet adequaat verzekerd 
waren en/of ook niet meer in staat zijn om verzekeringsdekking aan te trekken 
voor risico’s uit het verleden, intussen ruimschoots de tijd hebben gehad om 
nieuwe reserves op te bouwen. Zie bijvoorbeeld in deze zin de Rechtbank Almelo 
in een vonnis van 28 april 20101085:

“Niet vergeten moet immers worden dat Eternit zich, doordat zij zich niet (meer) kon 
verzekeren, aanzienlijke verzekeringspremies kon besparen. Daarmee komt aan dit 
gezichtspunt weinig gewicht toe, de vraag in hoeverre er nog aanspraak gemaakt kan 
worden op een verzekering is naar het oordeel van de rechtbank weinig relevant. Eternit 
had de verzekeringspremies immers ook in eigen beheer kunnen reserveren voor aan-
spraken als die in casu.”

728. Wel heeft  de Hoge Raad in het verleden al geoordeeld dat de omstandig-
heid dat een bedrijf tegen een vordering niet verzekerd is, bij de beoordeling van 
het door het bedrijf gedane beroep op verjaring wel degelijk van belang is.1086 Dat 
neemt niet weg dat de feitenrechter onafh ankelijk en in feite kan oordelen, alle 
gezichtspunten afwegend, dat de afwezigheid van verzekeringsdekking niet aan 
de doorbreking van de verjaringsregeling in de weg staat.

729. Over de vraag voor wiens risico het komt wanneer de aanwezigheid van 
verzekeringsdekking niet meer te achterhalen valt, heeft  Hof ’s-Hertogenbosch 
op 25 maart 2008 een arrest gewezen. Het ging hier om een benadeelde die begin 
1971 met asbesthoudende (golf)platen in aanraking was gekomen die werden 
gebruikt voor een in aanbouw zijnde loods bij zijn ouderlijke woning. Ruim dertig 
jaar later, in mei 2002, werd bij hem mesothelioom vastgesteld. Ten aanzien van 
het gezichtspunt van de verzekeringsdekking en het niet meer kunnen achterha-
len daarvan (door verlies van de polis) overweegt ook dit hof bij de beoordeling 
van de verjaring van de vordering:

“(…) uit de discussie in eerste aanleg valt in elk geval af te leiden dat reeds voor 1970 er 
alarmerende berichten naar buiten kwamen omtrent de potentiële gevaren van asbest. 
Voor een asbestverwerkend bedrijf als Eternit was het dus niet alleen zaak om alles in 
het werk te stellen die gevaren te vermijden (…) maar ook, in haar eigen belang en in het 
belang van potentiële slachtoff ers, om na te gaan in hoeverre eventuele terechte schade-
claims voldaan zouden moeten worden. Dat betekent dat minstens vanaf dat moment 
het voor de hand had gelegen dat Eternit deugdelijk haar polissen bij hield. (…) Voor 
1993 bedroeg de lange verjaringstermijn 30 jaren, zodat (in het algemeen, niet alleen in 
verband met asbest) met claims vanaf het begin van de jaren 60 rekening gehouden 
moest worden en het verstandig was om verzekeringspolissen van tot 30 jaar oud te 

1085 Rb. Almelo 28 april 2010, LJN BM6124, www.rechtspraak.nl.
1086 HR 25 november 2005, NJ 2009, p. 103 (Eternit/Horsting).
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bewaren. Het bezit daarvan was immers niet enkel van belang om te kunnen verifi ëren 
op welke basis deze zijn opgemaakt, maar ook, omdat niet zelden bij het indienen van 
een claim het overleggen van de polis door de verzekeraar wordt verlangd en bij gebreke 
daarvan de verzekerde de claim niet geldend kan maken. Dat laatste betreft  een omstan-
digheid die voor risico van de verzekerde zelf komt.”

9.2.2. DE KEUZE VOOR HET AANGRIJPEN BIJ HET 
ONTSTAAN OF DE MANIFESTATIE VAN DE 
SCHADE (DE ZOGENAAMDE LOSS OCCURRENCE 
POLIS)

730. Nadat verzekeraars het systeem van de fact occurrence dekking in de jaren 
zeventig massaal verlaten hebben, omwille van de geschetste problemen, werd als 
alternatief in de verzekeringspraktijk het loss occurrence systeem naar voor gescho-
ven.1087 In het ‘loss occurrence systeem’ is de ‘trigger’ het intreden van de schade. 
Enkel wanneer de schade is ingetreden tijdens de duurtijd van de overeenkomst is 
de verzekeraar gehouden tot tussenkomst, ook al werd de vordering pas daarna 
ingesteld. Het ogenblik waarop het schadeverwekkend feit plaatsvond, is daarbij 
irrelevant. Het schadeverwekkende feit mag zich dus ook voor de verzekerde peri-
ode hebben voorgedaan (hier speelt dus een dekking van het inlooprisico). Ont-
staat de schade echter vóór de aanvang van de verzekerde periode of na de afl oop 
van de duurtijd van de overeenkomst, dan is de verzekeraar niet meer gehouden 
tot tussenkomst. Behoudens andersluidende contractuele bepalingen is het uitloo-
prisico dus maar beperkt gedekt (en doorgaans enkel voor zover het ontstaan van 
de schade een aanvang heeft  genomen tijdens de duurtijd van de overeenkomst).

731. Ook hier heeft  de wetgever in de onderzochte landen niet precies afgelijnd 
wat begrepen kan worden onder het begrip ‘het intreden van de schade’. Aange-
zien verzekeringsrecht essentieel overeenkomstenrecht is, wordt de invulling 
daarvan overgelaten aan de wilsovereenstemming van de partijen. Verzekerings-
overeenkomsten zijn in de regel echter niet geschreven voor gevallen van slui-
pende en verborgen schade. Uit de verzekeringspraktijk in de Verenigde Staten en 
in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat het situeren van het ogenblik waarop de 
schade werkelijk geleden werd door het slachtoff er, met name bij sluipende schade, 
zoals asbestschade, geen sinecure is.1088 De aan asbest verbonden long tail-scha-
declaims veroorzaken daar al sinds de jaren zeventig van vorige eeuw grote verze-
keringsproblemen.1089 Aangezien diverse bedrijven in de loop van de decennia 

1087 J. Spier, a.w. 1998; L.M. Tjoeng, a.w. 1996, p. 127 e.v.
1088 Chr. H. van Dijk en M.M. Mac Lean, a.w. 2002, p.  12 e.v.; J. Spier en O.A. Haazen, 

Aansprakelijkheidsverzekeringen op claims made-grondslag, Deventer, Kluwer, 1996.
1089 Chr. H. van Dijk en M.M. Mac Lean, a.w. 2002, p. 12 e.v.; J. Spier en O.A. Haazen, a.w. 1996; J. 

Spier, a.w. 1998; L.M. Tjoeng, “Het polismodel; AVB 96 en de overgang van occurrence naar 
claims made”, A&V 1996, p. 127 e.v.
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van verzekeraar gewisseld zijn, rees niet zelden de vraag welke verzekeraar nu 
precies op basis van het loss occurrence-beginsel kon worden aangesproken. Uit 
de literatuur blijkt dat er in de rechtspraak vier aanknopingspunten gehanteerd 
worden1090, die hierna ook kort worden besproken:
– het ogenblik van blootstelling;
– het ogenblik waarop het letsel is ontstaan;
– de manifestatie van het letsel;
– vanaf de blootstelling tot op het ogenblik van manifestatie van het letsel.

1) Het ogenblik van blootstelling

732. Volgens de exposure-theorie ontstaat de schade op het ogenblik van de 
blootstelling. Wanneer het ogenblik van blootstelling gehanteerd wordt als trigger, 
wordt het ontstaansmoment van de schade echter opnieuw zodanig ruim inge-
vuld (in hoger vermelde casus: van 1960 tot 1985) dat verzekeraars in gevallen van 
verborgen schade of sluipende schade, die zich pas manifesteert (lange tijd) na de 
blootstelling er ook bij een dekking op basis van loss occurrence feitelijk toe 
gehouden zijn om dekking te verlenen zoals onder het act committed-systeem. 
Deze invulling van de loss occurrence polis heeft  voor de verzekeraar dus even-
eens zeer verregaande gevolgen in het kader van sluipende of verborgen schade, 
waar er tussen de schadeverwekkende gebeurtenis en het ontstaan van de schade 
zoals eerder reeds aangeduid een duurtijd van meer dan dertig jaar kan verlopen.

2) Het ogenblik waarop het letsel ontstaat

733. Op grond van deze theorie moet worden nagegaan op welk ogenblik het 
letsel of de schade ontstaat. Het ogenblik waarop het letsel ontstaat, kan in deze 
benadering onderscheiden worden van het ogenblik van blootstelling, en van het 
ogenblik van de manifestatie van de schade. Hier ontstaat het letsel tussen 1997 
en 1998. Het concept lijkt echter moeilijk te hanteren als aanknopingspunt voor 
tussenkomst van de verzekeraar, aangezien nooit met zekerheid kan worden vast-
gesteld wanneer het letsel precies is ontstaan. Praktisch is het ook niet mogelijk 
om dit aanknopingspunt te hanteren bij het bepalen van het ontstaan van de vor-
dering tot schadevergoeding, want hiertoe is uiteraard vereist dat het slachtoff er 
op de hoogte is van het bestaan van zijn schade.

3) De manifestatie van het letsel

734. Volgens de manifestatietheorie ontstaat de schade op het ogenblik dat ze 
zich manifesteert voor het slachtoff er; op het ogenblik dat het slachtoff er er kennis 

1090 Chr. H. van Dijk en M.M. Mac Lean, a.w. 2002, p. 12 e.v.; J. Spier en O.A. Haazen, a.w. 1996; J. 
Spier, a.w. 1998; L.M. Tjoeng, “Het polismodel; AVB 96 en de overgang van occurrence naar 
claims made”, A&V 1996, p. 127 e.v.
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van krijgt. Dit criterium doet denken aan de rechtspraak van het Belgische Hof van 
Cassatie waar deze benadering werd verdedigd in het Coessens-arrest van 1994.1091 
Ook de verjaringsregeling in alle onderzochte landen ziet op de kennis door het 
slachtoff er van de schade als vertrekpunt van de (korte) verjaringstermijn. Hoewel 
het ogenblik waarop het letsel zich (voor de benadeelde) manifesteert, wel precies te 
bepalen valt in de tijd (in de hoger vermelde casus is dit het geval in 2000), is een 
nadeel aan deze benadering dat het hier gaat om een zeer casuïstisch selectiecrite-
rium. Van geval tot geval zal immers moeten nagegaan worden op welk ogenblik de 
schade (het letsel) precies is ontstaan. Dat kan bijvoorbeeld zijn op het moment van 
de medische vaststelling ervan of op het tijdstip waarop de benadeelde voor het 
eerst kennis had of had kunnen hebben van zijn ziekte.

735. Dergelijke subjectieve benadering kan voor de verzekeraar uiteraard ook 
bewijsrechtelijke moeilijkheden opleveren. De gedupeerde kan afh ankelijk van de 
concrete omstandigheden van het geval zijn kennis immers ‘sturen’ in de richting 
van de door hem gewenste verzekeraar, zonder dat de verzekeraar de handvatten 
heeft  om hiertegen op te treden. Ook is het mogelijk dat verzekeraars zelf de ver-
zekeringspolis zullen opzeggen wanneer ze gegronde redenen hebben om te vre-
zen dat er in de toekomst een vergoeding zal worden geclaimd onder de eigen 
polis. Een verzekeringnemer die gedurende jaren zijn premieverplichtingen heeft  
voldaan zou op die manier toch verstoken kunnen blijven van dekking wanneer 
het verzekerde risico zich dreigt te realiseren.1092

4) Vanaf het moment van blootstelling tot op het ogenblik van manifestatie van de 
schade

736. De ‘continuous trigger’-theorie is de meest vergaande van alle theorieën. 
Alle verzekeraars, die dekking verleenden in de periode vanaf de initiële bloot-
stelling tot en met de periode van de manifestatie van de schade kunnen volgens 
deze theorie in solidum, dit wil zeggen voor de gehele schade, worden aangespro-
ken, waarna een onderlinge verdeling tussen de verzekeraars plaatsvindt (in de 
hoger vermelde casus zou het bijvoorbeeld gaan om alle verzekeraars die op enig 
moment in de tijd tussen 1960 en 2000 dekking verleenden).1093 De gerechtvaar-
digde verwachtingen van de benadeelde op het vlak van de vergoeding van zijn 
schade staan hier voorop. De moeilijkheid om te bepalen welke verzekeraar dek-
king moet verlenen, wordt verschoven naar alle betrokken verzekeraars als pool, 
waarvan de individuele belangen van elke betrokken verzekeraar bij de correcte 

1091 Zie eerder hoofdstuk negen onder de verjaringsregeling waarin deze rechtspraak besproken 
wordt.

1092 Hoewel verzekerden hiertegen wel in rechte zouden kunnen optreden – dergelijk gedrag zou 
immers het verzekeringscontract zijn betekenis ontnemen – lijkt het niet billijk om dit soort 
dekkingsbereik te hanteren.

1093 J. Spier, a.w. 1998; T. Vansweevelt, a.w. 1997.
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toerekening van het verzekerde risico, dus van de vaststelling waartoe hij contrac-
tueel verbonden was jegens de gedupeerde, als minder zwaarwegend worden 
ervaren in de verhouding tot het slachtoff er.

737. De continuous trigger-theorie biedt voor de begunstigde een oplossing in 
gevallen waarin bepaalde verzekeraars failliet zijn gegaan, en dus niet meer kun-
nen aangesproken worden, hun dekking niet voldoende blijkt te zijn, of er 
bepaalde gaten bestaan in geval van op elkaar aansluitende in- en uitloopdekkin-
gen. Deze theorie is echter moeilijk te verzoenen met de wil van de contractspar-
tijen. Ze lijkt eerder ingegeven vanuit een responsieve bekommernis om het lot 
van gedupeerden, die, wanneer ze erin geslaagd zijn om hun vordering behandeld 
te zien én de gedaagde aansprakelijk te stellen, dan toch hun claim zouden kun-
nen zien stranden op verzekeringstechnische problemen …

9.2.3. DE KEUZE VOOR HET AANGRIJPEN BIJ HET 
INSTELLEN VAN DE VORDERING DOOR HET 
SLACHTOFFER (DE ZOGENAAMDE CLAIMS MADE 
POLIS)

738. Zoals hiervoor uiteengezet, zijn verzekeraars naar aanleiding van de 
asbestkwestie vooral beducht geworden voor risico’s met een lange staart. De 
ervaringen in het fact occurrence en loss occurrence systeem brachten verzeke-
raars er toe om over te (willen) gaan tot het claims made stelsel. In het ‘claims 
made stelsel’ is de verzekeraar gehouden tot tussenkomst aan de benadeelde wan-
neer de vordering op grond van de verzekeringsovereenkomst wordt ingesteld 
tijdens de duur van de overeenkomst (of gedurende korte tijd daarna: claims made 
met sunset clause).1094 Het ogenblik waarop het schadeverwekkende feit en het 
intreden van de schade zich hebben voorgedaan, hebben daarbij geen belang.

739. Over het begrip ‘vordering’ werd in de literatuur al stevig gedebatteerd. 
Het moet gaan om een aanspraak op schadeloosstelling; om het instellen van een 
vordering tot vergoeding van schade, gericht tegen de verzekeraar of tegen de 
verzekerde. Het hoeft  dus niet te gaan om een gerechtelijke vordering. Het moet 
wel gaan om een verzoek tot schadeloosstelling; dus niet louter om een verzoek 
om informatie, toelichting of verklaring.1095

740. De vordering moet ingesteld worden tijdens de duur van de overeenkomst 
(of eventueel in voorkomend geval tijdens de uitloopperiode nadien). Wanneer de 
vordering niet tijdig wordt ingesteld, valt het schadegeval niet onder de dekking 

1094 J.H. Wansink, a.w. 1994.
1095 J.H. Wansink, a.w. 1994.
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van de polis. Het instellen van de vordering moet onderscheiden worden van de 
melding van het schadegeval. De melding van het schadegeval moet onverwijld 
gebeuren zodra de verzekerde daar kennis van heeft . Artikel 19 van de Belgische 
Wet op de Landverzekeringsovereenkomst bepaalt bijvoorbeeld dat de verzekerde 
zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de termijn bepaald in de overeenkomst 
het schadegeval moet melden aan de verzekeraar. Wanneer de verzekerde dit 
nalaat en de verzekeraar hierdoor nadeel oploopt, kan de verzekeraar zijn presta-
ties verminderen ten belope van het geleden nadeel (art. 20). Wanneer de verze-
kerde de meldingsplicht met opzet niet is nagekomen, kan de verzekeraar weige-
ren om tussen te komen. Bij niet-tijdige melding van het schadegeval zal de 
verzekeraar dus eventueel zijn prestaties kunnen verminderen; bij het niet tijdig 
instellen van de vordering kan dekking worden geweigerd. 1096

741. Voor de verzekeraar is deze invulling van de werking in de tijd van de aan-
sprakelijkheidspolis veel gunstiger dan de twee voorgaande polissen, aangezien 
het tijdsverloop tussen de gedekte periode en de vorderingen die achteraf nog 
ingesteld kunnen worden, niet zo groot kan zijn. De verzekeraar zal dus minder 
moeilijkheden hebben bij het bepalen van de nodige reserves om toekomstige 
onbekende aanspraken van benadeelden te kunnen voldoen.

742. Voor de verzekerde en de begunstigde heeft  dit systeem echter weinig voor-
delen. In principe is het inlooprisico gedekt, maar een (nieuwe) verzekeraar zal 
hoogstwaarschijnlijk enkel dekking verlenen voor schadegevallen die de verze-
kerde onbekend waren ten tijde van het aangaan van het contract, hetgeen een 
potentiële verzekeringnemer toch weinig ruimte laat om nog een nieuwe verzeke-
ring af te sluiten wanneer hij ‘de bui voelt hangen’. In dit systeem is ook het uit-
looprisico niet of slechts beperkt gedekt. Dit betekent dat alle slachtoff ers wier 
schade zich manifesteert na de beëindiging van de polis over geen vorderings-
recht meer beschikken tegen de verzekeraar, ook al heeft  het schadeverwekkende 
feit zich bijvoorbeeld voorgedaan tijdens de duurtijd van de polis.

743. Omgekeerd zal de verzekeraar dus aan risicoselectie kunnen gaan doen. 
Hij zal enkel dekking verlenen voor schade ten gevolge van gebeurtenissen die de 
verzekerde onbekend waren op het ogenblik van het aangaan van de verzekering. 

1096 Wel dient voor ogen gehouden te worden dat in verzekeringsovereenkomsten met consumen-
ten de consumentenbeschermingsregelgeving dwingend van toepassing is. Wanneer een 
beding in de verzekeringsovereenkomst als onrechtmatig zou kunnen worden aangemerkt op 
grond van de Richtlijn Onrechtmatige Bedingen van 5  april 1993 (zie art.  31-33 Wet 
Handelspraktijken en bijlage bij de Wet van 2 augustus 2002 betreff ende de misleidende en 
vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten 
inzake vrije beroepen), dient op grond van de jurisprudentie van het Hof van Justitie te worden 
aangenomen dat aan de rechter de bevoegdheid toekomt om ambtshalve de relatieve nietigheid 
in te roepen.v.J. 21 november 2002, nr. C–473/00, Cofi dis t/Fredout, Jur. 2002, I,10.875, concl. 
A-G Tizzano.
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Anders ontbreekt het ongewisse element: verzekeraars moeten geen brandende 
huizen verzekeren.1097 Op de verzekerde rust dan ook een meldingsplicht.1098 Hij 
moet alle hem bekende omstandigheden die hij redelijkerwijs kan en moet 
beschouwen als gegevens die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het 
risico door de verzekeraar meedelen bij het sluiten van de overeenkomst.1099 Het 
opzettelijk verzwijgen of het opzettelijk onjuist meedelen van gegevens brengt de 
nietigheid van de verzekeringsovereenkomst met zich mee.1100

744. Vanaf de tweede helft  van de jaren negentig, op een ogenblik waarop de 
ontwikkeling van asbestclaims in Nederland en Frankrijk al snel een eigen leven 
zou gaan leiden, hebben verzekeraars zich steeds meer bekeerd tot claims made-
polissen. Voor dekking onder de polis is dan bepalend dat de vordering tot scha-
devergoeding van de verzekerde/begunstigde tijdens de duur van de verzekering 
is ontvangen.1101 In Nederland zijn de verzekeraars na hun onaangename erva-
ring met de asbestproblematiek in 1996 de weg ingeslagen van de claims made 
polissen ter verzekering van beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsrisico’s, soms 
in een combinatie van claims made en loss occurrence-bedingen.1102 Het principe 
van de verzekering is dan dat alleen de inloop gedekt is, maar niet de uitloop. 
Hiermee wordt getracht een einde te maken aan het risico, dat de verzekeraar 
wordt geconfronteerd met een claim die voortvloeit uit een schadeveroorzakende 
gebeurtenis, die misschien al dertig jaar geleden heeft  plaatsgevonden binnen de 
looptijd van een – inmiddels al lang afgelopen – verzekeringscontract, maar 
waarvoor hij wel aansprakelijk en daarom nog steeds uitkeringsplichtig is. In Bel-
gië voorzag het oorspronkelijke artikel 78 van de Belgische Wet op de Landverze-
keringsovereenkomst in een fact occurrence verzekeringsdekking, maar op aan-
dringen van de verzekeraars werd dit artikel in 1994 gewijzigd, omdat de 
verzekeraars het onoverkomelijk achtten dat zij nog tot jaren na het einde van de 
overeenkomst zouden aangesproken kunnen worden tot dekking van risico’s met 
een lange staart (milieurisico’s, medische risico’s, productaansprakelijkheidsrisi-
co’s enzovoort).1103 Krachtens het huidige artikel 78 § 1 van de Wet op de Land-
verzekeringsovereenkomst1104 is het loss occurrence systeem van toepassing op de 

1097 J. Spier en O.A. Haazen, a.w. 1998; L.M. Tjoeng, a.w. 1996.
1098 J. Spier en O.A. Haazen, a.w. 1998; L.M. Tjoeng, a.w. 1996.
1099 Art. 5 Wet op de Landverzekeringsovereenkomsten.
1100 Art. 6 Wet op de Landverzekeringsovereenkomsten.
1101 J.H. Wansink, a.w. 1994, p. 106 e.v.; A.S. Fransen, “Asbest en de AVB-verzekering”, AV&S 2005, 

p. 67 e.v.
1102 Zie hierover onder meer A.S. Fransen, a.w. 2005, p. 67 e.v.
1103 T. Vansweevelt, a.w. 1997, 54 e.v.; T. Vansweevelt, “L’assurance de la responsabilité médicale” 

in X, Responsabilités. Traité théorique et pratique, Titre VII, 1999.
1104 Vervangen bij art. 9 Wet 16 maart 1994 (BS 4 mei 1994) en van toepassing op de overeenkom-

sten die zijn gesloten, gewijzigd, vernieuwd, verlengd of omgezet sedert 21 september 1992, 
behalve voor de schadegevallen waarvoor reeds een schadeaangift e werd gedaan vóór 4 mei 
1994 (art. 14).
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aansprakelijkheidsverzekeringen.1105 Dekking moet worden verleend voor de 
schade die zich voordoet tijdens de duur van de overeenkomst, ook al werd de 
vordering pas later ingesteld:

“§ 1. De verzekeringswaarborg slaat op de schade voorgevallen tijdens de duur van de 
overeenkomst en strekt zich uit tot vorderingen die na het einde van deze overeenkomst 
worden ingediend.”

De term ‘voorgevallen schade’ impliceert de dekking van het posterioriteitsrisico. 
De verzekeraar moet tussenkomen wanneer de schade zich voordoet gedurende 
de verzekerde periode, ook al dateert het schadeverwekkende feit van voor de 
datum van zijn contract.1106 In geval van een niet via een bijzondere wet geregelde 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering mag de verzekeraar wel opteren voor 
een combinatie tussen een loss occurrence en claims made polis conform het hui-
dige artikel 78 § 2 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst. De dekking 
wordt dan verleend voor vorderingen die schrift elijk worden ingesteld tegen de 
verzekerde of tegen de verzekeraar tijdens de duur van de overeenkomst voor de 
schade voorgevallen tijdens dezelfde duur. Wel is er nog een verplichte nadekking 
van drie jaar na het einde van de overeenkomst op voorwaarde dat de schade zich 
heeft  voorgedaan tijdens de duurtijd van de overeenkomst, en het risico nog niet 
door een andere verzekeraar wordt gedekt1107:

“§ 2. Voor de takken die deel uitmaken van de algemene burgerrechtelijke aansprake-
lijkheid, andere dan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen, die 
door de Koning worden bepaald, kunnen de partijen overeenkomen dat de verzeke-
ringswaarborg alleen slaat op de vorderingen die schrift elijk worden ingesteld tegen de 
verzekerde of de verzekeraar tijdens de duur van de overeenkomst voor schade voorge-
vallen tijdens diezelfde duur. In dat geval worden ook in aanmerking genomen, op voor-
waarde dat ze schrift elijk worden ingesteld tegen de verzekerde of de verzekeraar binnen 
zesendertig maanden te rekenen van het einde van de overeenkomst, de vorderingen tot 
vergoeding die betrekking hebben op:
– schade die zich tijdens de duur van deze overeenkomst heeft  voorgedaan indien bij 

het einde van deze overeenkomst het risico niet door een andere verzekeraar is 
gedekt;

– daden of feiten die aanleiding kunnen geven tot schade, die tijdens de duur van deze 
overeenkomst zijn voorgevallen en aan de verzekeraar zijn aangegeven.”

Een contractuele beperking van dit uitlooprisico is niet mogelijk, aangezien het 
gaat om een regel van dwingend recht1108, en een inperking ten nadele van de 

1105 Zie hierover S. Lierman, “De werking in de tijd van artikel 82 van de Wet op de landverzeke-
ringsovereenkomst”, TBH 2006, p. 1059-1061.

1106 E. Brewaeys, Verjaring in het verzekeringsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2000, nr. 80.
1107 T. Vansweevelt, a.w. 1997, p. 54 e.v.
1108 Art. 3 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst.
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verzekerde zou zijn. Een uitbreiding van het uitlooprisico kan dan weer wel, aan-
gezien dit in het belang van de verzekerde is (en gezien de veel langere dekking 
voorzien voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen).1109 Ook staat het 
de verzekeraars nog steeds vrij om het fact occurrence systeem aan te bieden, aan-
gezien dit een gunstiger systeem is voor de verzekerde dan datgene dat door de 
Landverzekeringswet is voorgeschreven. Hoe dan ook: oude schadegevallen zul-
len wel nog onder het bereik van de oude ‘ fact occurrence’ polissen worden afge-
handeld.1110

745. Naar Frans recht omschrijft  het huidige artikel L 124-1 Code des assu-
rances1111 het aanknopingspunt voor tussenkomst van de aansprakelijkheidsver-
zekeraar als volgt: “Constitue un sinistre un ensemble de dommages causés à des 
tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable 
ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui 
constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits domageables 
ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.” Vol-
gens de Franse auteur Bigot kan de schadeverwekkende gebeurtenis in geval van 
sluipende schade op zichzelf, niet meer in aanmerking komen als trigger voor de 
fact occurrence dekking.1112

746. Waar onder het oude recht het fact occurrence stelsel gold, heeft  de wetge-
ver in 2003 nu de keuze voorzien (behoudens andersluidende dwingende bepalin-
gen in specifi eke sectoren) tussen het fact occurrence stelsel en het claims made 
stelsel:

Artikel L 124-5 Code des assurances bepaalt in deze zin:

“La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit 
par la réclamation”.

De verzekeringsdekking in geval van een claims made aansprakelijkheidsverze-
kering naar Frans recht moet nu dwingend het volledige inlooprisico dekken en 
een zogenaamde sunsetclausule bevatten die bepaalt dat schadeclaims die binnen 
de vijf jaar na het beëindigen van de overeenkomst worden ingesteld, nog gedekt 
zijn (uitlooprisico).

Bovendien is de verzekeraar krachtens de nieuwe wet ook verplicht om aan de 
verzekeringnemer op het moment van het sluiten van de verzekeringsovereen-
komst een kennisgeving te overhandigen waarop alle relevante informatie met 

1109 T. Vansweevelt, a.w. 1997, p. 74.
1110 Zie voor een toepassing met betrekking tot medische aansprakelijkheid bv. Luik 24 juni 2002, 

Rev.dr.santé 2007-08, p. 242.
1111 De Loi sur la sécurité fi nancière van 1 augustus 2003 (JO 2 augustus 2003) heeft  hoofdstuk IV 

van de Code des assurances met betrekking tot aansprakelijkheidsverzekeringen hervormd.
1112 J. Bigot, “Assurances de responsabilité civile professionelle, la légalisation des clauses réclama-

tions”, JCP G 2003, act. 537.
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betrekking tot de werking in de tijd van de aansprakelijkheidsverzekering aange-
duid staat (art. L–112-2 Code des assurances)1113:

747. De nieuwe wet is slechts van toepassing op polissen die afgesloten worden 
na haar inwerkingtreding, zodat ze niet relevant is voor asbestschadegevallen, 
omdat na 2003 hoe dan ook geen enkele verzekeraar meer in dekking voor asbest-
gerelateerde aansprakelijkheden wou voorzien.

748. Het voordeel voor verzekeraars verbonden aan claims made polissen is dat 
verzekeraars vandaag daardoor in alle onderzochte landen zowel het verleden als 
de toekomst wel grotendeels kunnen controleren, hetgeen van belang is bij de 
omgang met langetermijnrisico’s. Het verleden via de mededelingsplicht van de 
verzekeringnemer; de toekomst, doordat zij, zodra zij geconfronteerd worden met 
nieuwe schadegevallen, de mogelijkheid hebben om hun polisvoorwaarden aan te 
passen en te beslissen of ze al dan niet dekking willen blijven verlenen voor der-
gelijke types schadegevallen.1114 De verzekeraar zal geen dekking verlenen voor 
het inlooprisico wanneer het gaat om aanspraken die bij overdracht reeds bij de 
verzekeringnemer bekend waren en voor aanspraken die betrekking hebben op 
aan hem op dat moment bekende omstandigheden waarvan in redelijkheid kan 
worden verwacht dat ze tot een aanspraak zouden kunnen leiden. Dit betekent 
overigens niet dat professionele aansprakelijkheidsrisico’s ‘met een lange staart’ 
voor de toekomst niet meer gedekt zouden zijn op de verzekeringsmarkt in de 
onderzochte landen. Nieuwe risico’s waarvan thans (nog) niet bekend is dat zij tot 
aansprakelijkheid zouden kunnen leiden zijn daarmee immers niet a priori uitge-
sloten van dekking. Afh ankelijk van de dekking van het inlooprisico kunnen zij 
ook nog onder het toepassingsgebied van de huidige claims made polissen worden 
gebracht. De verzekeraar kan immers worden geconfronteerd met onbeheersbare 
en soms ook onvoorzienbare ontwikkelingen zoals nieuwe jurisprudentie, nieuwe 
gezondheidskundige inzichten, enzovoorts. Wanneer een claims made verzeke-
raar plotseling wordt geconfronteerd met wijzigingen in het aansprakelijkheids-
regime die hem ertoe dwingen dekking te verlenen voor oude risico’s, zal de ver-
zekeraar toch tot dekking gehouden zijn, ondanks het feit dat de verzekeraar dit 
risico bij de inloop niet kon voorzien, zoals de asbestkwestie illustreert. Ook de 
claims made dekking kan de verzekeraar dus geen absolute zekerheid bieden 
tegen onverwachte risico’s. De belangrijkste bijdrage van de claims made polis 
aan het beperken van de schadelast is wel dat, door het beperken van de uitloop 
van de polis, het ‘ long tail risk’ wordt verminderd.

1113 J. Bigot, “Assurances de responsabilité civile professionelle, la légalisation des clauses réclama-
tions”, JCP G 2003, act. 537.

1114 J. Spier, Rampscenario’s. De prijs van de onzekerheid na de aanslagen in de Verenigde Staten op 
11 september 2001, Oratie Maastricht, nr. 6.2.
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9.3. DE VERJARING VAN DE VORDERING TEGEN 
DE VERZEKERAAR

749. Naast de vraag welke verzekeraar gehouden is tot dekking van (langeter-
mijn)risico’s, speelt uiteraard ook de vraag naar de verjaring van de vordering 
tegen de verzekeraar.

750. Deze vraag speelt zowel ten aanzien van de vordering van de verzekering-
nemer/schadeveroorzaker zelf, als ten aanzien van de vordering van de bena-
deelde. De moderne verzekeringswetgeving heeft  aan benadeelden een ‘recht-
streekse vordering’ (directe aanspraak)1115 toegekend ten aanzien van de (voor 
sommige risicovolle activiteiten verplichtte) aansprakelijkheidsverzekering van 
de schadeveroorzaker (zie hierna). Hierdoor biedt de aansprakelijkheidsverzeke-
ring ook hen een belangrijke bescherming tegen de onwil of tegen het bedrog van 
de aansprakelijke en tegen de samenloop met andere schuldeisers van de aanspra-
kelijke.1116 Belangrijk is dan te weten hoe lang de gedupeerde zélf de aansprake-
lijkheidsverzekeraar van de schadeveroorzaker kan aanspreken.

751. Naar Belgisch recht verjaart de contractuele vordering van de verzekering-
nemer/verzekerde na drie jaar nadat de tot uitkering gerechtigde bekend is gewor-
den met de opeisbaarheid ervan. De gedupeerde zelf kan als benadeelde dit recht 
ook uitoefenen, maar dit slechts gedurende vijf jaar, te rekenen vanaf het schade-
verwekkende feit, of in geval van een misdrijf, vanaf de dag waarop het misdrijf is 
gepleegd.1117 Wanneer de benadeelde bewijst dat hij pas op een later tijdstip ken-
nis heeft  gekregen van zijn recht tegen de verzekeraar, begint de termijn pas te 
lopen vanaf dat tijdstip, maar het recht verjaart in ieder geval na tien jaar, te reke-
nen vanaf het schadeverwekkende feit of vanaf de dag waarop het misdrijf werd 
gepleegd.1118 Dit betekent dat de verzekeraar in ieder geval zeker is dat hij niet 
meer decennia na de feiten door de benadeelde die niet de verzekeringnemer is, 

1115 Zie hierover J.G.C. Kamphuisen, “De directe actie” in X, Het nieuwe verzekeringsrecht, een 
eerste verkenning van 7.17 BW, Kluwer, 2000, p. 159 e.v.

1116 H. Bocken, “Rechtstreekse verzekeringen voor derden en andere wisseloplossingen voor aan-
sprakelijkheid en aansprakelijkheidsverzekering. Een typologie” in J. Rogge (ed.) Liber 
Amicorum R. Van Gompel, Story-Scientia, 1998. Krachtens art. 86 van de Belgische Wet op de 
Landverzekeringsovereenkomsten beschikt het slachtoff er bv. over een ‘eigen recht’ tegen de 
aansprakelijkheidsverzekeraar.

1117 De basisregel is voorzien in art. 34, § 1 wet landverzekeringsovereenkomst, op grond waarvan 
een verjaringstermijn van drie jaar geldt voor elke rechtsvordering die voortvloeit uit een ver-
zekeringsovereenkomst. Hiervan wordt afgeweken voor de rechtstreekse vordering van de 
benadeelde tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar. Art. 34, § 2 wet landverzekeringsovereen-
komst stipuleert dat de vordering die de benadeelde heeft  krachtens art. 86 wet landverzeke-
ringsovereenkomst (2) verjaart door verloop van vijf jaar, te rekenen vanaf het schadeverwek-
kende feit of, indien er misdrijf is, vanaf de dag waarop dit werd gepleegd.

1118 Art. 34 § 2 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst.
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zal kunnen worden aangesproken wanneer deze (zoals in het geval van sluipende 
of verborgen schade) pas na vele jaren kennis krijgt van zijn schade.

752. Het slachtoff er dat als derde benadeelde niet door een verzekeringsover-
eenkomst met de verzekeraar verbonden is, wordt dus anders behandeld dan de 
verzekeringnemer zelf, die meer tijd heeft  om zijn aansprakelijkheidsverzekeraar 
aan te spreken, op basis van zijn verzekeringscontract.1119

753. Aan het Belgische Arbitragehof werd de vraag voorgelegd of dit onderscheid 
geen schending inhoudt van het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. Het antwoord 
hierop was negatief.1120 Het Arbitragehof oordeelde dat het voorwerp van de vor-
deringen verschillend is, zodat een andere verjaringstermijn mogelijk is.

754. De vraag rijst wel of deze termijn waarbinnen een beroep moet worden 
gedaan op de tussenkomst van een private aansprakelijkheidsverzekeraar, even-
tueel ook nog voor schorsing of stuiting in aanmerking komt. In principe is dit 
het geval. Een algemene regel die geldt in alle onderzochte landen is dat de tijdige 
aanmelding door de verzekerde/benadeelde aan de verzekeraar van het schadege-
val de verjaring stuit totdat de verzekeraar de verzekerde/benadeelde schrift elijk 
kennis heeft  gegeven van zijn beslissing.1121

755. In het verzekeringsrecht gelden in alle onderzochte landen ook een aantal 
belangrijke toepassingen van de schorsing van de verjaring. De verjaring loopt 
naar Belgisch recht bijvoorbeeld niet tegen de verzekerde, de benadeelde die zich 
door overmacht in de onmogelijkheid bevindt om binnen de voorgeschreven ter-
mijn op te treden. Hier vindt het beginsel ‘contra non valentem agere non currit 
praescriptio’ dus toepassing.1122

756. In een opmerkelijk arrest (Stagno t. België) van 9 juli 2009 heeft  het Europees 
Hof voor de Rechten van de Mens recent geoordeeld dat het recht op toegang tot de 
rechter (art. 6 EVRM; in België ook vastgelegd in art. 13 Gw.) geschonden wordt in 
die gevallen waarin de verzekeraar zich wel op het verstrijken van de verjaringster-
mijn mag beroepen terwijl de schuldeisers/begunstigde verzekerden zelf, omwille 
van – in dit geval – de minderjarigheid, hun vordering pas zelf konden instellen na 
het verstrijken van de verjaringstermijn. Opmerkelijk is dat het Hof zich in dit arrest 
gekeerd heeft  tegen het “rigide vasthouden aan de verjaringstermijn, zonder rekening 

1119 Zie hierover B. Weyts, “Over de verjaring van de rechtstreekse vordering in de aansprakelijk-
heidsverzekering”, T.Verz. 2009, p.  172-173; vgl. G. Jocqué, “Verjaring en verzekering”, De 
Verz. 2006, p. 6-36; G. Jocqué, “De verjaring in het verzekeringsrecht” in CBR (ed.), De verja-
ring, Antwerpen, Intersentia, 2007, p. 89-139; L. Schuermans, Grondslagen van het Belgisch 
verzekeringsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2008, p. 723-759.

1120 Arbitragehof 14 juni 2006, TBH 2006, p. 746; GwH 28 februari 2008, NjW 2008, p. 211, noot G. 
Jocqué.

1121 Art. 35 § 3 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst.
1122 G. Schoorens en A. Vanderspikken, a.w., p. 192-195.



Deel 3. De omgang met asbestregelateerde gezondheidsschade in het positieve recht

400 Intersentia

te houden met de specifi eke omstandigheden van het geval waardoor de eiseressen 
nooit de mogelijkheid hebben gekregen om het hen toekomend vorderingsrecht uit te 
oefenen”. Ook begunstigden van een verzekeringsovereenkomst moeten minstens 
de mogelijkheid hebben gekregen om hun rechten op grond van de verzekerings-
overeenkomst uit te oefenen, zelfs wanneer deze zelf geen betrokken partij waren 
aan de verzekeringsovereenkomst, blijkt uit dit arrest wat de verjaring betreft .

757. Het slachtoff er kan, zoals bekend, naar Belgisch recht de dader zelf nog tot 
vijf jaar aanspreken nadat het kennis kreeg van de identiteit van de aansprakelijke 
en van de schade, en tot twintig jaar na de schadeverwekkende gebeurtenis. Dit 
betekent dus dat het slachtoff er zelf, behoudens stuiting of schorsing, enkel gedu-
rende het eerste deel van de absolute verjaringstermijn zijn rechtstreekse vorde-
ring tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar van de dader zal kunnen uitoefe-
nen.1123 Daarna kan het slachtoff er zich enkel nog tot de dader zelf wenden. Naar 
Belgisch recht kan de aansprakelijke op zijn beurt als verzekerde zijn aansprake-
lijkheidsverzekeraar nog aanspreken gedurende drie jaar vanaf het instellen van 
de vordering door de benadeelde.1124

758. Naar Nederlands recht geldt hetzelfde. Voor de invoering van titel 7.17 BW 
bedroeg de verjaringstermijn van de vordering van de aansprakelijke tegen zijn aan-
sprakelijkheidsverzekeraar tot het verkrijgen van een verzekeringsuitkering op 
grond van artikel 3:307 lid 1 BW in Nederland vijf jaar.1125 In de praktijk werd de 
verjaringstermijn door de verzekeraar echter meestal contractueel verkort.1126 Het 
was gebruikelijk om in de verzekeringsvoorwaarden een beding op te nemen waar-
bij de tot uitkering gerechtigde binnen een bepaalde termijn, meestal 1 jaar of een 
half jaar, na afwijzing van de claim van de tot uitkering gerechtigde zijn vordering 
voor de rechter moest brengen op straff e van verval van het recht op uitkering. Wan-
neer een verzekeraar in asbestschadezaken gevraagd wordt om tussen te komen, 
speelt overigens meestal nog het geldingsbereik van deze oude polissen met hun 
stringente voorwaarden.1127 Artikel 79 van de Overgangswet bepaalt in dit verband:

“Tenzij anders is bepaald, wordt een rechtshandeling die is verricht voordat de wet 
daarop van toepassing wordt, niet nietig of vernietigbaar als gevolg van een omstandig-
heid die de wet, in tegenstelling tot het tevoren geldende recht, aanmerkt als een grond 
van nietigheid of vernietigbaarheid.

1123 Voordeel aan de rechtstreekse vordering is dat de verzekeraar alle excepties en verweermid-
delen ontstaan voor het schadegeval niet kan tegenwerpen aan het slachtoff er. Bij de verplichte 
aansprakelijkheidsverzekeraar kan de verzekeraar evenmin de excepties ontstaan na het scha-
degeval tegenwerpen (volmaakte rechtstreekse vordering). Enkel het tenietgaan en de schor-
sing van de overeenkomst zijn in dat geval tegenwerpelijk aan het slachtoff er, indien zij dateren 
van voor het schadegeval (art. 87 Wet op de Landverzekeringsovereenkomst.).

1124 J. Spier a.w 1997.
1125 E. Krispijn, “De nieuwe verjaringsregeling”, Bb september 2010, p. 139 e.v.
1126 Bij consumentenverzekeringen gold daarbij de beperking dat een beding dat een verjaringster-

mijn verkort tot minder dan een jaar onredelijk bezwarend is (art. 6:236 onder g BW).
1127 Zie bv. Rechtbank Arnhem 11 juni 2008, www.rechtspraak.nl.
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759. Het huidige artikel 7:942 BW luidt, als gevolg van de wetswijzigingen per 
1 juli 2010:

“1. Een rechtsvordering tegen de verzekeraar tot het doen van een uitkering verjaart 
door verloop van drie jaren na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de 
tot uitkering gerechtigde met de opeisbaarheid daarvan bekend is geworden.

2. De verjaring wordt gestuit door een schrift elijke mededeling, waarbij op uitkering 
aanspraak wordt gemaakt. Een nieuwe verjaringstermijn van drie jaren begint te 
lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de verzekeraar hetzij de 
aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig heeft  meegedeeld de aanspraak af te wijzen.

3. Bij verzekering tegen aansprakelijkheid wordt de verjaring in afwijking van lid 2, 
eerste zin, gestuit door iedere onderhandeling tussen de verzekeraar en de tot uitke-
ring gerechtigde of de benadeelde. In dat geval begint een nieuwe verjaringstermijn 
van drie jaren te lopen met de aanvang van de dag, volgende op die waarop de ver-
zekeraar hetzij de aanspraak erkent, hetzij ondubbelzinnig aan degene met wie hij 
onderhandelt en, indien deze een ander is, aan de tot uitkering gerechtigde heeft  
meegedeeld dat hij de onderhandelingen afb reekt.”

760. Th ans bepaalt artikel 7:942 BW dus dat een vordering tot het doen van een 
uitkering tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar in Nederland in beginsel, zoals 
dat ook het geval is naar Belgisch recht, verjaart na drie jaar nadat de tot uitkering 
gerechtigde bekend is geworden met de opeisbaarheid ervan. Artikel 7:942 lid 2 
en 3 BW bepalen dat een nieuwe verjaringstermijn van een half jaar gaat lopen de 
dag volgende waarop de verzekeraar bij aangetekende brief ondubbelzinnig heeft  
meegedeeld de aanspraak af te wijzen waarbij er uitdrukkelijk op de halfj aarster-
mijn moet zijn gewezen. Deze bepaling is van dwingend recht. Op grond van 
artikel 7:943 lid 2 BW kan dus niet van artikel 7:942 BW ten nadele van de verze-
keringnemer of de tot uitkering gerechtigde worden afgeweken. Het is verzeke-
raars op dit moment met andere woorden niet meer toegestaan in consumenten-
verzekeringsovereenkomsten noch in bedrijfspolissen verjaringstermijnen op te 
nemen die korter zijn dan drie jaar.1128

761. Ook naar Frans recht beschikt de begunstigde van een verzekeringsover-
eenkomst over een directe actie tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar. De wet 
nr. 2007-1774 van 17 december 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au 
droit communautaire dans les domaines économique et fi nancier heeft  een nieuw 
artikel L. 124-3 ingevoerd in de Code des assurances, waarmee deze vroegere 
jurisprudentiële regel werd bevestigd:

“Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la 
responsabilité civile de la personne responsible.”

1128 E. Krispijn, “De nieuwe verjaringsregeling”, Bb september 2010, p. 139 e.v.
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762. Sinds een arrest van het Hof van Cassatie van 28 maart 19391129 is het vaste 
rechtspraak dat de rechtstreekse vordering van de benadeelde niet onderworpen 
is aan de tweejarige verjaringstermijn van de vordering van de verzekeringnemer 
tegen de verzekeraar (uit art. L. 114-1 du Code des assurances). De vordering van 
de benadeelde tegen de verzekeraar is aan dezelfde verjaringstermijn onderwor-
pen als de vordering die de benadeelde heeft  op grond van het gemeen recht tegen 
de schadeveroorzaker. Bovendien kan naar Frans recht de benadeelde de verzeke-
raar zo lang aanspreken als de verzekeringnemer/verzekerde zelf zijn verzekeraar 
kan aanspreken.1130 Het Franse Hof van Cassatie heeft  deze rechtspraak in een 
arrest in 2007 duidelijk bevestigd:

“l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité de l’auteur du dom-
mage, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préju-
dice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut encore être 
exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de 
son assuré”.1131

763. Het Franse recht is dus, net zoals het geval is wat betreft  de bevrijdende 
verjaringsregeling, in vergelijking met het Nederlandse en Belgische recht beter in 
staat om de belangen van gedupeerden van (sluipende) gezondheidsschade te 
beschermen wat betreft  het aspect vorderingstermijnen en verjaring van de vor-
dering tegen de verzekeraar.

9.4. DE MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDE-
LIJKHEID VAN VERZEKERAARS

764. Zoals eerder aangeduid, zal vooral de vraag naar de relevante dekking ten 
aanzien van de bescherming van belangen van gedupeerden een probleem zijn bij 
(sluipende) gezondheidsschade, zoals asbestschade. Uit recente rechtspraak van 
het Britse Supreme Court en van de Nederlandse Hoge Raad blijkt dat de feiten-
rechter in deze landen veel ruimte krijgt bij een creatieve en empathische uitleg 
van de bedrijfsaansprakelijkheidspolissen. De maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid van verzekeraars speelt zowel in de jurisprudentie als in de wetgeving de 
dag van vandaag een belangrijke rol, zo blijkt.

765. Op 28 maart 2012 heeft  het Britse Supreme Court een arrest gewezen in 
een zaak waarin het hof werd gevraagd om uitspraak te doen over de aard van de 
dekking van de sinds 1972 verplichte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor 

1129 Cass. civ., 28 maart 1939, D.P. 1939, I, p. 69, noot M.P.
1130 Cass. civ. 11 maart 1986, Bull. Civ., I, nr. 59.
1131 Cass. civ. 25 oktober 2007, Bull. Civ., nr. 06-19.276.
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werkgevers. Het appelgerecht dat uitspraak deed in deze zaak had eerst, aan de 
hand van de bewoordingen van de polis, een onderscheid gemaakt tussen twee 
soorten van dekking. Polissen waarvan de verzekeringsdekking ziet op ‘diseases 
contracted during the relevant policy period’ zouden volgens het appelgerecht een 
fact occurrence dekking impliceren. Polissen waarvan de verzekeringsdekking 
ziet op ‘diseases sustained during the relevant insurance period’, zouden in een 
dekking voorzien op ‘loss occurrence or manifestation basis’. Aan de hand van de 
bewoordingen van de polis kon derhalve, volgens het appelgerecht, worden afge-
leid of de betrokken verzekeringsovereenkomst voorzag in een fact occurrence 
dan wel in een loss occurrence dekking.

766. Aan het Supreme Court werden vervolgens twee vragen voorgelegd:

(1) Moet onder de werking van de aansprakelijkheidsverzekering voor werkgevers de 
ziekte mesothelioom ‘sustained’ of ‘contracted’ zijn tijdens de relevante verzeke-
ringsperiode, om voor dekking in aanmerking te komen?

(2) Vindt de bijzondere causaliteitsregeling van de proportionele aansprakelijkheid 
ook toepassing wanneer onderzocht wordt welke verzekeraar wanneer dekking in 
de tijd moet verlenen voor werkgeversaansprakelijkheid? Deze tweede vraag ziet op 
de verplichtingen die verzekeraars hebben ten aanzien van werkgevers die nu pro-
portioneel aansprakelijk worden gesteld voor gedragingen uit een ver verleden.

767. Het Supreme Court benadrukte in zijn arrest van 28 maart 2012 dat veeleer 
moet worden gekeken naar de ‘geest’ van de overeenkomst dan naar de letterlijke 
bewoordingen ervan. Volgens het Supreme Court geeft  de wetsbepaling die de 
verzekeringsplicht aan werkgevers oplegt aan in welke richting de dekking in de 
tijd van de aansprakelijkheidsverzekering van werkgevers moet benaderd wor-
den1132:

“[Every employer] shall insure, and maintain insurance (…) against liability for bodily 
injury or disease sustained by his employees, and arising out of and in the course of their 
employment.”

768. Het Supreme Court leidde uit de lezing van deze bepaling het volgende af:

“In order to give proper eff ect to the protective purpose of the legislation, the Act requires 
insurance on a causation basis.”’

769. Volgens het Supreme Court moet dus voorzien worden in de verzekering 
van schade in causaal verband met de werkzaamheden, waarbij het causaliteits-
criterium de aanknopingsfactor is. Niet alleen de ziekten die ‘contracted’ zijn tij-
dens de relevante dekkingsperiode, maar evenzeer de ziekten die ‘sustained’ zijn 

1132 Supreme Court 28 maart 2012, zie www.supremecourt.gov.ik/decided-cases/index.html.
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tijdens deze periode (die hun kiem vonden in een blootstelling in deze periode) 
vallen onder de gedekte risico’s, ook al manifesteerde de schade zich uit haar aard 
(het gaat om sluipende langetermijnschade) pas later.1133

770. Ook de tweede vraag werd door het Supreme Court, en afwijkend van de 
visie van verzekeraars, bevestigend beantwoord. Deze vraag luidde of verzeke-
raars ook moeten tussenkomen in gevallen waarin hun verzekerde werknemers 
met toepassing van de bijzondere aansprakelijkheidsregeling zoals vastgelegd in 
Fairchild/Barker, proportioneel aansprakelijk kunnen worden gesteld. Het 
Supreme Court nam aan dat dat het geval is, omdat de verplichte bedrijfsaanspra-
kelijkheidsverzekering er nu net op ziet om de aansprakelijkheid van de werkge-
ver te dekken. Daaruit volgt dat wanneer de werkgever aansprakelijk wordt 
gesteld, ook al is het met toepassing van een ‘nieuw’ causaliteitsleerstuk, de verze-
keraar dekking moet verlenen. Niet het causaliteitscriterium is immers de rele-
vante trigger voor tussenkomst, wel de aansprakelijkheid van de verzekerde 
werkgever.1134

771. De Nederlandse Hoge Raad heeft  op 30 maart 2012 op zijn beurt geoor-
deeld dat de (maatschappelijke) functie van een aansprakelijkheidspolis en de 
daarop gebaseerde maatschappelijke verwachtingen, rechtvaardigen dat wanneer 
in de polisvoorwaarden bepaald is dat er (slechts) dekking wordt geboden voor 
schade aan personen en zaken, de aansprakelijkheidsverzekeraar, onder omstan-
digheden, ook gehouden kan zijn dekking te bieden voor zuivere vermogens-
schade.

772. In deze zaak was niet de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering in 
de tijd aan de orde, maar de omvang van de dekking krachtens de verzekerings-
overeenkomst. Centraal stond het verkeersongeval van een werknemer.  De 
betrokken werknemer is toen hij ’s avonds laat naar huis terugkeerde van zijn 
werk, betrokken geraakt bij een aanrijding, ten gevolge waarvan hij een dwarslae-
sie heeft  opgelopen en waarvoor hij zijn werkgever trachtte aansprakelijk te stel-
len. De eerste rechter heeft  geoordeeld dat de werkgever eff ectief aansprakelijk is 
op grond van artikel 7:658 BW, nu hij zijn verplichting om zorg te dragen voor een 
veilige werkomgeving voor de werknemer zou hebben geschonden. Het Gerechts-
hof bevestigde de uitspraak van de eerste rechter, zij het op andere motieven. Hij 
oordeelde dat de werkgever aansprakelijk is, niet op grond van artikel 7:658 BW, 
maar op grond van artikel 7:611 BW, omdat hij als goed werkgever een adequate 
verzekering voor ongevallen in het verkeer voor zijn werknemers had moeten 
treff en, of zijn werknemers erop had moeten wijzen dat een dergelijke voorziening 
ontbrak en dat ze geacht werden om zelf deze voorziening te treff en. De aanspra-

1133 Supreme Court 28 maart 2012, zie www.supremecourt.gov.ik/decided-cases/index.html.
1134 Supreme Court 28 maart 2012, zie www.supremecourt.gov.ik/decided-cases/index.html.
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kelijkheidsverzekeraar van de werkgever weigerde dekking te verlenen. Hij voerde 
aan dat geen dekking bestond onder de polis voor aansprakelijkheid op grond van 
artikel 7:611 BW. In de daarop volgende procedure sloten zowel de eerste rechter 
als het Gerechtshof zich bij deze visie aan. De werkgever was door de appelrechter 
immers niet veroordeeld omdat hij de ongevalsschade van de werknemer had ver-
oorzaakt. Wel voor de schade die de werknemer leed doordat hij geen gebruik kon 
maken van een verzekeringsuitkering. De vergoedbare schade voor de werkne-
mer was het verlies van de uitkering die hij zou hebben ontvangen wanneer de 
werkgever wel een dergelijke voorziening zou hebben afgesloten of hem erop zou 
hebben geattendeerd een dergelijke verzekering zelf af te sluiten. Dergelijke zui-
vere vermogensschade vormt geen ‘schade aan een persoon’ waarvoor de AVB-
polis dekking voorziet.

773. De Hoge Raad heeft  deze uitspraak in zijn arrest van 30 maart 2012 echter 
in het voordeel van de werkgever/verzekerde verbroken. De Hoge Raad oordeelde 
dat een redelijke uitleg van de aansprakelijkheidspolis in beginsel met zich mee-
brengt dat deze tevens dekking verleent tegen een op artikel 7:611 BW gebaseerde 
aansprakelijkheid van de werkgever. De functie die een AVB-polis in het maat-
schappelijk verkeer vervult, en de daarop gebaseerde verwachtingen van verze-
kerden rechtvaardigen volgens de Hoge Raad een ruime dekking:

“4.4 Een redelijke uitleg van een AVB-polis die mede de aansprakelijkheid van een ver-
zekerde als werkgever tegenover zijn ondergeschikten dekt voor letselschade van werk-
nemers die in dienst van de verzekerde deelnemen aan het wegverkeer, brengt in begin-
sel mee dat deze tevens dekking verleent tegen een op artikel  7:611 gebaseerde 
aansprakelijkheid van de verzekerde als werkgever op de grond dat hij heeft  verzuimd 
tegen dat risico een behoorlijke verzekering te sluiten voor die werknemers. De functie 
die een AVB-polis in het maatschappelijk verkeer vervult en de daarop gebaseerde ver-
wachtingen van verzekerden, rechtvaardigt immers een ruime dekkingsomvang, ook als 
de gedekte schade elders in de polisvoorwaarden is omschreven als “schade aan perso-
nen en schade aan zaken”.

774. Dit is volgens de Hoge Raad mede het geval:

“(…) Omdat een zodanige verzekering ertoe strekt de werkgever dekking te verlenen voor 
de gevolgen van zijn aansprakelijkheid ter zake van de schade die zijn werknemers lijden 
als gevolg van ongevallen. Weliswaar gaat het in geval van een aansprakelijkheid op de 
voet van artikel 7:611 om vermogensschade die strikt genomen geen letselschade is, maar 
de rechtsgrond voor deze aansprakelijkheid, de bescherming van de werknemer tegen de 
gevaren van het wegverkeer in de uitoefening van zijn dienstbetrekking deelneemt, is 
dezelfde welke ten grondslag ligt aan de – onder omstandigheden – op artikel 7:658 te 
baseren aansprakelijkheid van de werkgever tegenover zijn werknemer voor dezelfde 
gevaren. Voorts betreft  de aansprakelijkheid van de werkgever ongevalsschade die de 
werknemer vergoed zou hebben gekregen indien de werkgever wel zou hebben voldaan 
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aan zijn hier bedoelde verzekeringsplicht. Bovendien wordt de schade die de verzekerde/
werkgever lijdt doordat hij op de voet van artikel 7:611 in voormelde zin aansprakelijk is 
tegenover zijn werknemer, indirect veroorzaakt door het letsel van de werknemer.”

775. Met deze uitspraak komt de Hoge Raad de werkgever, die hier dreigde met 
lege handen te blijven staan, dus tegemoet. Hoewel de ‘duidelijke tekst-interpreta-
tie’1135 van de polis er mijns inziens toe zou hebben moeten leiden dat er in dit 
geval geen dekking hoefde te worden geboden door de aansprakelijkheidsverze-
keraars, achtte de Hoge Raad dit laatste onwenselijk, in het licht van de maat-
schappelijke verwachtingen.

776. In de rechtsliteratuur heeft  vooral Wansink zich uitgelaten over de maat-
schappelijke verwachtingen over en de maatschappelijke functie van de verzeke-
raars, die volgens Wansink door het commerciële winstdenken steeds meer 
ondergesneeuwd raakt. Wansink ziet hier een rol voor (bedrijfs)juristen wegge-
legd. Als het van verzekeraars zelf zou afh angen, is Wansink niet optimistisch.1136 
De Hoge Raad lijkt deze handschoen nu alvast te hebben opgenomen. Het zou 
rechtspolitiek ook onwenselijk zijn dat een geslaagde aansprakelijkstelling van 
de  werkgever strandt op de steeds verder terugtredende aansprakelijkheids-
verzekeringsmarkt. Daarbij is het echter nog maar de vraag of de cassatierechter 
daadwerkelijk alle betrokken belangen (waaronder de argumenten van verzeke-
raars richting onverzekerbaarheid) in zijn beoordeling betrekt. Bezien vanuit de 
verzekeringnemers, heeft  dit arrest zeker een wenselijke uitkomst, maar voor de 
verzekeraars, die in alle vrijheid hebben bepaald voor welke risico’s zij een polis-
dekking wensen aan te bieden, kan deze jurisprudentie bepaald zuur uitkomen.

777. De maatschappelijke verantwoordelijkheid van verzekeraars wordt de laat-
ste jaren ook aangestuurd door de overheid, die zelf meer en meer terugtreedt 
omwille van de budgettaire en materiële beperkingen waarmee ze zich gecon-
fronteerd ziet (zie hierover meer in hoofdstuk veertien).

778. Een typisch voorbeeld van die sturende inzet op private verzekeringen door 
de overheid is de Belgische wetgeving tot bescherming van verkeersslachtoff ers 
(neergelegd in art. 29bis van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtui-
gen), waardoor voetgangers en fi etsers die in aanraking komen met een motorrij-
tuig, bijna automatisch recht hebben op schadevergoeding door de verzekeraar van 
dat voertuig. Uit de parlementaire voorbereiding bij deze wet blijkt duidelijk dat de 
voornaamste reden voor deze bescherming erin gelegen was om de overheid de 
mogelijkheid te geven om de kostprijs voor medische kosten en kosten van arbeids-

1135 HR 30 maart 2012, NJB 2012, 900, RvdW 2012, p. 496.
1136 Zie onder meer J.H. Wansink, “De Hoge Raad en de verzekering van de (indirecte) werkgevers-

aansprakelijkheid ex artikel 7:611 BW”, AV&S 2012.
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ongeschiktheid en overlijden die volgen uit een verkeersongeval, door te schuiven 
naar de private verzekeringssector, met name naar de WAM-verzekeraars.1137 
Daarnaast kan, wat het Belgische recht betreft , bijvoorbeeld ook verwezen wor-
den naar de Wet van 17 september 2005 betreff ende de verzekering van natuur-
rampen. De Belgische wetgever heeft  in 2005 via de invoering van een nieuw arti-
kel 68 Wet Landverzekeringsovereenkomst de dekking van de brandverzekering 
eenvoudige risico’s verplicht uitgebreid tot alle natuurrampen, waaronder de 
aardbeving, de overstroming, de opstuwing van openbare riolen en de aardver-
schuiving of grondverzakking.1138 De Belgische wetgever heeft  op die manier 
gekozen voor een systeem van subsidiërende solidariteit onder alle verzekeraars 
(die de kosten die daarmee gepaard gaan, natuurlijk zullen spreiden over hun 
groep van verzekerden), en dit naast de werking van het zogenaamde ‘Rampen-
fonds’, waarvan de toelatingsvoorwaarden en de gedekte schadeposten strikt geli-
miteerd zijn. Rekening houdend met het feit dat ongeveer 90% van de bevolking 
een dergelijke brandverzekering heeft  afgesloten, wordt op deze manier een ruime 
solidariteit opgelegd aan alle burgers, echter los van de rechtstreekse tussenkomst 
van de overheid. In Frankrijk kan bijvoorbeeld verwezen worden naar het Fonds 
voor de vergoeding van slachtoff ers van terroristische aanslagen en opzettelijke 
geweldmisdrijven, dat gefi nancierd wordt door bijdragen van de zaakschadever-
zekeraars (in feite dus de brandverzekeraars), die hiertoe een bijdrage moeten 
betalen per verzekeringscontract. Het bedrag van deze bijdrage wordt jaarlijks 
bepaald bij ministerieel besluit.1139

779. Als gekeken wordt naar de dekking die nu op de verzekeringsmarkt 
bestaat1140, blijkt dat in de reguliere polisvoorwaarden van grote verzekeraars de 
werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:611 BW vaak wordt uitgeslo-
ten van dekking. Voor deze schade wordt dan een afzonderlijk bijpremie gevraagd. 
Omdat aansprakelijkheid voortvloeiend uit artikel 7:611 BW kennelijk niet zon-
der meer onder de dekking valt (uiteraard zullen de polisvoorwaarden daartoe 
steeds nader dienen te worden onderzocht), zullen de kosten van deze bijpremie 
dan ook bij de werkgevers zelf terechtkomen, die op die manier eigenlijk een door 
de rechtspraak gecrëerde bijzondere risicoaansprakelijkheid fi nancieren.

780. De uitbesteding van de kosten verbonden aan sociale risico’s op de private 
verzekeringsmarkt leidt echter vaak tot dilemma’s die niet met een economische 
logica kunnen worden opgelost. Sociale risico’s lenen zich immers niet goed als 
een te verhandelen ‘product’ op de verzekeringsmarkt. Dat kan ook moeilijk 

1137 H. Bocken en I. Geers, “De vergoeding van letselschade en schade door overlijden bij verkeers-
ongevallen. Belgisch recht”, TPR 1996, p. 1199-1269.

1138 B. Weyts, “Dekkingslimieten in de Wet van 17 september 2005 betreff ende de verzekering van 
natuurrampen”, T.Verz. 2008, p. 186-188.

1139 Art. L 422-1 Code des Assurances; art. R 422-4 Code des Assurances.
1140 Zie www.polisportaal.nl.
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anders: Faure en Hartlief hebben in dit opzicht mijns inziens terecht beklemtoond 
dat private en sociale vergoedingssystemen niet met elkaar kunnen worden inge-
wisseld.1141 Private verzekeraars moeten hun selectiebeleid goed kunnen blijven 
uitvoeren, willen de private verzekeringen beheersbaar blijven.1142 Beslissingen 
over wanneer en in welke gevallen dekking voor sociale risico’s moet worden ver-
leend, staan doorgaans ver af van elke economische rationaliteit. Het gaat immers 
om een proces waarin sociale verantwoordelijkheden centraal staan die een rui-
mere maatschappelijke draagwijdte hebben en die daarom ook in de eerste plaats 
een antwoord vanuit het sociale recht vereisen.1143

9.5. BESLUIT

781. Een gevolg van het stijgend beroep op het aansprakelijkheidsrecht in de 
asbestkwestie (zie hierover hoofdstuk acht) was dat verzekeringsmaatschappijen 
de kosten ervan in toenemende mate moeilijker konden opbrengen.1144 Vele fac-
toren maakten dat de verzekering van asbestrisico’s geen evidente zaak bleek te 
zijn. De lange periode waarover de schade zich ontwikkelde en het niet kunnen 
achterhalen wanneer de schadeverwekkende gebeurtenis precies heeft  plaatsge-
vonden, de potentiële omvang van de aanspraken van benadeelden in verhouding 
tot de beperkte fi nanciële capaciteit (dekking) van de verzekeringspolissen, het op 
de helling zetten van causaliteitsprincipes en verjaring in de rechtspraak, … Al 
deze ontwikkelingen hebben het voor de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekeraars niet langer aantrekkelijk, want niet beheersbaar, gemaakt om lange-
termijnaansprakelijkheden te fi nancieren.

782. Verzekeringsmaatschappijen zijn daarom, in de loop van de jaren zeventig 
en tachtig van vorige eeuw, overgegaan van een systeem van fact occurrence dek-
king naar een systeem van loss occurrence dekking voor de verzekering van aan-
sprakelijkheidsrisico’s. In de loop van de jaren negentig van vorige eeuw zijn de 
verzekeraars in de onderzochte landen voorts overgegaan tot een claims made 

1141 B. Mattéi, “La normalisation des accidents du travail: l’invention du risque professionnel”, Les 
Temps modernes 1976, p. 988-1003.

1142 M. Faure, a.w. 1995, p. 1227-1235; M. Faure en T. Hartlief, “Een schadefonds als alternatief 
voor aansprakelijkheid en verzekering?”, RM Th emis 1998, p. 211-228. De kritiek van verzeke-
raars dat zij meer en meer moeten opdraaien voor overheidstaken lijkt dan ook niet onge-
grond.

1143 R. Claassen, Markt en zorg. Filosofi sche grensverkenningen, Paul Cremerslezing 2006, p. 9-14; 
F.T. Schut, De zorg is toch geen markt? Laveren tussen marktfalen en overheidsfalen in de 
gezondheidszorg Inaugural Lecture, 2003, zie http://repub.eur.nl/res/pub/7284.

1144 M. Faure, “Over beschermde slachtoff ers, vrijgevige rechters en zuchtende verzekeraars”, NJB 
1995, p. 1227-1235; M. Faure en T. Hartlief, (red.), Verzekering en de groeiende aansprakelijk-
heidslast, Deventer, Kluwer, 1995; M. Faure en T. Hartlief, “Een schadefonds als alternatief 
voor aansprakelijkheid en verzekering?”, RM Th emis, 1998, p. 211-228.; A.S. Fransen, “Asbest 
en de AVB-verzekering”, AV&S 2005, p. 67-71.
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stelsel en tot het schrappen van de dekking voor risico’s die verband houden met 
een asbestblootstelling. Tot op de dag van vandaag zijn alle asbestgerelateerde 
aansprakelijkheidsrisico’s in verzekeringspolissen standaard uitgesloten, hetgeen 
een wat overtrokken reactie lijkt, nu het risico op gezondheidsschade, zelfs bij een 
slechte naleving van de arbeids- en milieubeschermingsregelgeving met betrek-
king tot asbest door (een deel van) de asbestverwijderingsbedrijven, thans van 
een gans andere grootteorde is dan destijds het geval was bij de actieve import, 
productie en verwerking van asbest (zie hierover meer in deel twee).

783. Het verzekeringsmechanisme biedt niet alleen garanties voor de bena-
deelde maar laat ook bedrijven toe om de fi nanciële gevolgen van hun aansprake-
lijkheid te beheren en te spreiden. Problemen op het vlak van verzekerbaarheid 
ontstaan vooral wanneer verzekeraars de bepaling van het risico (in de zin van de 
potentiële omvang) van de schade, te onzeker en te moeilijk vinden. Zoals hoger 
reeds aangeduid, is een verzekering van aansprakelijkheid ‘met terugwerkende 
kracht’ vanuit verzekeringseconomisch perspectief in ieder geval problematisch. 
De verzekeraars zijn in de onderzochte landen, met name in Nederland, gecon-
fronteerd met asbestschadeclaims die hun oorsprong vonden in de jaren vijft ig tot 
zeventig, en zagen zich op dit vlak met verschillende problemen geconfronteerd. 
Een eerste probleem was vaak te weten wie nog tot dekking van de claim gehou-
den was, dit wil zeggen dat nagegaan moest worden in welk verzekeringsjaar de 
schadeverwekkende gebeurtenis zich had voorgedaan of de schade was ontstaan 
en welke polissen destijds van kracht waren. Eens duidelijk was welke verzekeraar 
tot dekking gehouden was, rees het probleem van de solvabiliteit. De verzeke-
raars, en eventueel ook de herverzekeraars, hadden over de betrokken periode 
immers de boeken vaak al gesloten.

784. Zowel de jurisprudentie als de wetgever sturen private verzekeraars thans 
met betrekking tot specifi eke sociale risico’s richting hun ‘maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid’ als reactie op het terugtreden van de bedrijfsaansprakelijk-
heidsverzekeringsmarkt.

785. In de asbestschadeproblematiek heeft  de praktijk echter uitgewezen dat de 
argumenten van feitelijke onverzekerbaarheid reëel kunnen zijn wanneer de druk 
op het aansprakelijkheidsrecht als vergoedingsmechanisme toeneemt. De overhe-
den in de onderzochte landen zijn dan ook overgegaan tot de oprichting van spe-
cifi eke collectieve arrangementen, waardoor de druk op de aansprakelijke scha-
deveroorzakers en hun verzekeraars, is afgenomen (zie hierna hoofdstuk 12). De 
verzekeraars zelf hebben hun voorzorgen voor de toekomst getroff en door over te 
gaan op een claims made-stelsel, waardoor in ieder geval het inlooprisico en de 
‘long tail risks’ beter beheerst kunnen worden, ook al sluit ook dit stelsel verras-
singen (zoals wijzigingen in de jurisprudentie) niet uit.
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786. In tegenstelling tot de verzekeraars in de omringende landen, waar de 
asbestkwestie geleid heeft  tot een echte verzekeringscrisis, zijn de Belgische ‘BA 
exploitatieverzekeraars’ de dans ontsprongen, omdat de werkgevers aldaar een 
immuniteitsregeling konden genieten krachtens de beroepsziekteverzekering en 
alle asbestbedrijven sinds eind 2006 nu ook een immuniteitsregeling genieten 
krachtens de regeling van het Belgische Asbestfonds (zie hierover hoofdstuk tien 
en elf).
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HOOFDSTUK 10
DE MOEILIJKE INZETBAARHEID VAN 
DE BEROEPSZIEKTEVERZEKERINGEN 

ALS SCHADEVERGOEDINGS -
SYSTEEM1145

10.1. INLEIDING

787. In hoofdstuk acht en negen werd onderzocht hoe het aansprakelijkheids-
recht respectievelijk de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekeringen zijn ingezet en 
‘gebruikt’ voor de vergoeding van asbestgezondheidsschade.

788. Het grootste aantal slachtoff ers van asbestziekten situeert zich vandaag in 
de onderzochte landen onder de (gepensioneerde) mannelijke werknemers die 
gedurende hun tewerkstelling in de jaren vijft ig tot zeventig blootgesteld zijn 
geweest aan schadelijke asbeststoff en (zie eerder hoofdstuk drie). Aangezien Bel-
gië en Frankrijk een bijzonder sociaal vergoedingsmechanisme (‘beroepsziekte-
verzekering’) kennen voor beroepsziekten (in combinatie met de burgerrechte-
lijke onschendbaarheid van de werkgever), is de situatie voor de asbestslachtoff ers 
op procesrechtelijk vlak (wat betreft  het verhalen van de schade) totaal verschil-
lend in deze landen dan in Nederland.

1145 Zie voorts mijn eerdere publicaties in dit verband, waarop dit hoofdstuk is gebaseerd, met 
verdere verwijzingen: “Enkele problemen inzake de vergoeding van schade als gevolg van een 
blootstelling aan asbest”, TMR 2000, 343-348; “Vereniging oprichting asbestslachtoff ers”, 
Juristenkrant 2000; “Slachtoff ers van beroepsziekteregeling en hun vergoedingsproblemen. 
Analyse van de beroepsziekteregeling in Nederland, België en Frankrijk”, L&S 2001, p. 19 e.v.; 
“La réparation du dommage corporel suite à une exposition à l’amiante”, RGAR 2001; 
“Problematiek van verborgen letselschade en verjaring: refl ectie over een speciale vergoedings-
regeling n.a.v. zgn. ‘asbestschadevorderingen’”, TPR 2004, p. 107-143; “De erkenning en ver-
goeding van schade veroorzaakt door asbestziekten in België: het Schadeloosstellingfonds 
voor Asbestslachtoff ers” in X, Nieuwe wettelijke regelingen voor vergoeding van gezondheids-
schade. De Wet van 15 mei 2007 betreff ende de vergoeding van schade als gevolg van gezond-
heidszorgen, Kluwer, 2007, 39-76, “Asbestfonds ‘immuniseert’ toenmalige asbestwerkgevers”, 
Juristenkrant 2007, afl . 159, 8; “Schadevergoeding bij asbestschade”, NJW 2008, afl . 180, 282-
299; “Blootstelling aan asbest. Civiele vorderingsmogelijkheden van milieuslachtoff ers”, TMR 
2008, afl . 5, 584-602; “Een oplossing voor de asbestproblematiek via schadevergoedingsfond-
sen? Het nieuw opgerichte Fonds voor Asbestslachtoff ers in België”, TvP 2008.
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789. Werknemers die in België of Frankrijk het slachtoff er zijn geworden van 
een beroepsziekte, hebben recht op een forfaitaire vergoeding via het administra-
tiefrechtelijke systeem van de beroepsziekteverzekeringen. Ze beschikken in 
principe niet meer over de mogelijkheid om hun werkgever nog aansprakelijk te 
stellen voor het restant van de schade. De beroepsziekteregeling is geen aanspra-
kelijkheidsregeling maar een socialezekerheidsregeling.1146 Dit brengt met zich 
mee dat de voorwaarden die gelden voor de toekenning van een vergoeding, gans 
anders zijn dan in het aansprakelijkheidsrecht. Het systeem van de sociale zeker-
heid kent veel lagere drempels.1147 In principe kunnen de benadeelden via admi-
nistratieve weg ‘automatisch’ een vergoeding verkrijgen voor hun beroepsgerela-
teerde gezondheidsschade wanneer ze tijdens hun beroepswerkzaamheden 
blootgesteld geweest zijn aan schadelijke stoff en. Deze vergoeding is echter forfai-
tair. Niet alle schadeposten worden gedekt. Ook is de categorie aanspraakgerech-
tigden gelimiteerd.

790. In Nederland bestaat de mogelijkheid tot inzet van het aansprakelijkheids-
recht bij professionele gezondheidsschade wel (er is geen bijzonder sociaal vergoe-
dingsmechanisme voor werknemersschade, anders dan de WIA), maar blijkt het 
aansprakelijkheidsmechanisme niet het geschikte instrument te zijn om asbest-
schade te verhalen, waardoor er de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling 
heeft  plaatsgevonden in het aansprakelijkheidsrecht als vergoedingssysteem (zie 
eerder hoofdstuk acht).

791. Om een goed inzicht te krijgen in de wijze waarop het sociale schadever-
goedingsrecht, meer specifi ek de beroepsziekteverzekeringen, omgaan met 
beroepsgerelateerde gezondheidsschade, worden deze vergoedingsarrangemen-
ten in België en in Frankrijk hierna meer in detail beschreven. Deze gedetail-
leerde beschrijving is ingegeven door de overweging dat de beroepsziekteverze-
kering als vergoedingssysteem vrij onbekend is in alle drie de onderzochte 
landen, daar waar het aansprakelijkheidsrecht als vergoedingsmechanisme wel 
voldoende bekend is, zodat een beschrijving op hoofdlijnen volstaat (cf. hoofd-
stuk acht).

1146 Oorspronkelijk wel objectieve aansprakelijkheidsregeling zie evoluties hoofdstuk elf.
1147 T. Hartlief en R.P.J.L. Tjittes, “De invloed van de verzekering op de civiele aansprakelijkheid, 

privaatrechtelijke aspecten” in R. Van Den Bergh, M. Faure, T. Hartlief en R.P.J.L. Tjittes, De 
invloed van de verzekering op de civiele aansprakelijkheid, Lelystad, Koninklijke Vermande, 
1990, p. 55-105.
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10.2. DE BEROEPSZIEKTEVERZEKERING IN 
BELGIË1148

10.2.1. ALGEMEEN

792. Personen die in België getroff en zijn door een ziekte die haar oorsprong 
vindt in een beroepsactiviteit, kunnen voor de schade die verband houdt met deze 
beroepsziekte, een socialezekerheidsuitkering aanvragen via een administratieve 
procedure, voor zover het (rechtstreekse) slachtoff er onder het toepassingsgebied 
valt van de betrokken regeling.

Twee regelingen zijn hier van belang, met name deze voorzien door het KB 
van 3 juni 1970 ter coördinatie van de wetten betreff ende de schadeloosstelling 
voor beroepsziekten, en deze ingericht via de Wet van 3 juli 1967 betreff ende de 
schadevergoeding voor arbeidsongevallen, ongevallen op de weg van en naar het 
werk en voor beroepsziekten in de overheidssector en uitvoeringsbesluiten.1149

1148 Over de beroepsziekteregeling in België, zie F. Demet, R. Manette, P. Delooz en D. Kreit, Les 
maladies professionnelles, Brussel, De Boeck en Larcier, 1996, 324 p.; P. Delva, “Beroepsziekten: 
wetgeving en rechtspraak”, TSR 1996, bijzonder nummer, p.  535-572; M. Van deweerdt, 
“Beroepsziekten: begripsvorming en rechtspraak”, TSR 1996, bijzonder nummer, p. 575-622; 
O. Langlet, La réparation des maladies professionnelles: de la procédure administrative à la 
procédure judiciaire, Waterloo, Kluwer, 2011, 183 p., C. Persyn, A. Uyttenhove., “Het vreugde-
vuur der ongelijkheden. De burgerlijke immuniteit in de Arbeidsongevallenwet” in X, Sociale 
zekerheden in vraagvorm. Liber Amicorum Jef Van Langendonck, Antwerpen, Intersentia, 
2006, p. 289-307.

1149 Het KB van 3 juni 1970 voorziet in een regeling voor personeelsleden die grotendeels tewerk-
gesteld zijn (of geweest zijn) in de private sector, met name:
– de werknemers uit de private sector (en aanverwante categoriëen zoals stagiairs en leer-

jongens);
– de personeelsleden uit de publieke sector die niet vallen onder het toepassingsgebied van 

de Wet van 3 juli 1967, of op wie deze wet niet van toepassing werd verklaard;
– het niet door weddetoelagen bezoldigd personeel uit het vrij gesubsidieerd onderwijs en de 

vrije centra voor leerlingenbegeleiding.
De Wet van 3 juli 1967 voorziet in een vergoedingsmechanisme voor personeelsleden die wer-

ken of gewerkt hebben in de publieke sector, met name:
– de statutaire en contractuele personeelsleden die werken of gewerkt hebben in een over-

heidsbestuur of instelling, die niet bijdrageplichtig is aan het Fonds voor Beroepsziekten;
– het door weddetoelagen bezoldigd personeel uit het vrij gesubsidieerd onderwijs en de 

vrije centra voor leerlingenbegeleiding.
 Een aantal categoriëen van personen vallen onder het toepassingsgebied van een andere bij-

zondere regeling. Dit is het geval voor de militairen die onder de op 5 oktober 1948 gecoördi-
neerde wetten op de vergoedingspensioenen vallen; voor het statutair personeel van de 
Belgische Spoorwegen (NMBS), en voor de personeelsleden in dienst van het Rijk die hun 
functies in het buitenland vervullen. Voor zelfstandigen is er op dit ogenblik nog geen enkele 
beroepsziekteregeling voorzien. Zij vallen wat de sociale verzekeringen betreft  onder het toe-
passingsgebied van de algemene ziekteverzekering en kunnen derhalve geen gebruik maken 
van de meer gunstige sociale verzekeringen voor professionele schade binnen het zogenaamde 
tweesporensysteem (R. Janvier, Sociale bescherming van het overheidspersoneel, Brugge, die 
Keure, 1990, p. 860.).
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10.2.2. TUSSENKOMST VAN HET FONDS VOOR 
BEROEPSZIEKTEN1150

793. In België wordt een ‘gemengd systeem’ gehanteerd voor de vergoeding van 
beroepsziekten. Het slachtoff er van een beroepsziekte kan een uitkering bekomen 
van het Fonds voor Beroepsziekten indien de ziekte voorkomt op een limitatieve 
lijst (‘lijstsysteem’). In 1990 werd daarnaast ook een ‘open systeem’ ingevoerd. 
Voor ziekten die niet voorkomen op de lijst, kan het slachtoff er ook een vergoe-
ding bekomen van het Fonds voor Beroepsziekten, indien hij of zij kan aantonen 
dat de ziekte haar rechtstreekse en determinerende oorzaak vond in de beroeps-
uitoefening.1151

10.2.2.1. Lijstsysteem

794. Gedupeerden van een asbestziekte die een uitkering willen verkrijgen van 
het Fonds voor Beroepsziekten in het ‘lijstsysteem’ moeten bewijzen dat1152:
1) hij of zij gedurende de periode van de tewerkstelling of een gedeelte ervan 

onder het toepassingsgebied is gevallen van de beroepsziekteregeling;
2) hij of zij tijdens deze periode blootgesteld is geweest aan het beroepsrisico op 

één van de ziekten opgenomen op een lijst1153;
3) zijn of haar gezondheid door deze ziekte werd aangetast.1154

795. Op dit ogenblik staan de volgende beroepsziekten, veroorzaakt door 
asbest, opgenomen in de beroepsziektenlijst1155:
– mesothelioom veroorzaakt door asbest;
– longkanker veroorzaakt door asbest;
– asbestose;
– goedaardige aandoeningen van pleura en pericard, veroorzaakt door asbest;
– larynxkanker.

1150 P. Donceel, “Aanvraag tot schadeloosstelling in de beroepsziekteregeling”, Medi-ius 1997, 
p. 13-21; M. Van deweerdt, a.w. 1994, p. 2-6.; E. de Kezel;“Slachtoff ers van beroepsziekterege-
ling en hun vergoedingsproblemen. Analyse van de beroepsziekteregeling in Nederland, 
België en Frankrijk”, L&S 2001, p. 19 e.v.; “La réparation du dommage corporel suite à une 
exposition à l’amiante”, RGAR 2001.

1151 Wet van 29 december 1990, BS 9 januari 1991.
1152 Het slachtoff er dat tewerkgesteld is geweest in overheidsdienst moet enkel het bewijs leveren 

van het bestaan van een erkende beroepsziekte. Er geldt een weerlegbaar vermoeden dat elk 
werk tijdens de periode van tewerkstelling in overheidsdienst de betrokkene heeft  blootgesteld 
aan het beroepsrisico op de ziekte. Het slachtoff er dat onder het toepassingsgebied valt van het 
KB van 1970, moet naast het bewijs van het bestaan van de beroepsziekte, ook nog het bewijs 
leveren van de (reële) blootstelling aan het risico op de beroepsziekte tijdens de tewerkstelling.

1153 KB 28 maart 1969, BS 4 april 1969.
1154 Art. 32 Beroepsziektewet.
1155 De vaststelling van deze ziekten kan gebeuren aan de hand van radiografi e, een CT-scan, histo-

logisch onderzoek en uitzonderlijk door een suggestief klinisch beeld en suggestieve evolutie.
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796. Wanneer de arbeidsongeschiktheid van het slachtoff er zich zou voorge-
daan hebben vóór de inschrijving van de ziekte op de lijst van de ziekte, dan 
bestaat er slechts een aanspraak op schadevergoeding vanaf de datum van 
inschrijving.

797. De grote moeilijkheid voor slachtoff ers van beroepsziekten die geleidelijk 
ontstaan, is, zoals bekend, de bewijsvoering dat de beroepsziekte met zekerheid is 
veroorzaakt door arbeidsgerelateerde omstandigheden. Waar deze bewijslast in 
het reguliere aansprakelijkheidsrecht rust op de benadeelde, wordt het bewijs van 
het causale verband met de beroepsuitoefening in de beroepsziekteregeling 
(onweerlegbaar) vermoed aanwezig te zijn. Een eventuele voorbeschiktheid van 
het slachtoff er speelt hier dus geen rol.1156 Het wettelijk vermoeden van causaal 
verband strekt zich niet uit tot het bewijs van de blootstelling aan het beroepsrisico 
op de ziekte. Het slachtoff er moet dus nog bewijzen dat er werkelijk sprake is 
geweest van een dergelijke blootstelling.

798. Omdat de notie ‘blootstelling aan een beroepsrisico’ veel vragen deed rij-
zen, heeft  de wetgever hieraan een meer specifi eke invulling gegeven. Conform 
artikel 30 van de Beroepsziektewet is er sprake van een beroepsrisico wanneer de 
blootstelling aan de schadelijke invloed:
1) inherent is aan de beroepsuitoefening, en
2) beduidend groter is dan de blootstelling van de bevolking in het algemeen, en
3) volgens algemeen aanvaarde medische inzichten van aard is om de ziekte te 

veroorzaken.

799. In de eerste plaats wordt dus vereist dat de blootstelling aan de schadelijke 
‘agens’ inherent moet zijn aan de beroepsuitoefening. Teneinde de bewijslast voor 
het slachtoff er te verlichten, heeft  de Koning een lijst van bedrijfstakken, beroe-
pen of categorieën van ondernemingen opgesteld waarin de getroff ene geacht 
wordt blootgesteld te zijn geweest aan het risico op de beroepsziekte, tot bewijs 
van het tegendeel. Voor asbestgerelateerde ziekten zijn dit de ondernemingen of 
werkplaatsen waar producten of voorwerpen op basis van asbest gefabriceerd en 
behandeld worden, de fabrieken van materialen in vezelcement, de asbestspin-
nerijen en -weverijen en de gebouwen waar thermische isolatie is aangebracht met 
asbestmaterialen. Het ledigen, schoonmaken of onderhouden van kamers of 
inrichtingen waarin zich asbeststoff en bevinden, geeft  eveneens aanleiding tot 
blootstelling aan het professioneel risico op een asbestziekte.

1156 Arbh. Luik 5 maart 1986, JTT 1987, p. 121. Dit is ook het geval in het ‘open systeem’ (indien het 
gaat om een beroepsziekte die niet voorkomt op de lijst): Cass. 2 februari 1998, RW 1998-99, 
p. 1250.
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800. Een tweede vereiste betreft  de intensiteit van de blootstelling. Deze moet 
groter geweest zijn dan de blootstelling van de bevolking in het algemeen. Het 
Fonds voor Beroepsziekten komt enkel tussen wanneer de oorzaak van de ziekte 
duidelijk te situeren is in de arbeidssfeer.

801. De blootstelling moet tot slot volgens algemene medische inzichten van 
aard geweest zijn om de ziekte te kunnen veroorzaken. Het slachtoff er moet kun-
nen aantonen dat er een reële blootstelling heeft  plaatsgevonden tijdens (een deel 
van) de periode waarin het in de opgesomde industrietakken werkzaam is 
geweest, met name een blootstelling die de ziekte heeft  kunnen veroorzaken. In 
dit verband speelt de predispositie van het slachtoff er wel nog een rol. Wanneer 
bijvoorbeeld vaststaat dat het slachtoff er al ziekteverschijnselen vertoonde voor de 
blootstelling, kan de blootstelling de ziekte logischerwijze niet meer veroorzaakt 
hebben.

802. De bewijslast voor het slachtoff er zal in dit verband verschillen naargelang 
het soort ziekte waarvoor vergoeding wordt gevorderd. Wanneer de ziekte onmid-
dellijk kan ontstaan na een kortstondige, minimale blootstelling (bv. mesotheli-
oom), de zgn. ‘stochastische ziektegevallen’, zal enkel het bewijs moeten geleverd 
worden van de omstandigheid dat het risico om de ziekte te ontwikkelen groter 
was dan dit van de gemiddelde bevolking. Dit bewijs kan geleverd worden aan de 
hand van metingen waarbij een verhoogde vezelconcentratie in de lucht werd 
vastgesteld.

803. Bij sluipende ziekten (bv. asbestose) zal het bewijs moeten worden geleverd 
dat de blootstelling dermate intensief of/en langdurig was dat de kans om de 
ziekte te ontwikkelen reëel is geweest. De vraag vanaf welke dosis een blootstel-
ling echt gevaarlijk is voor het slachtoff er, kan echter niet in zijn algemeenheid 
worden beantwoord. De grenswaarde zal van geval tot geval verschillen, gegeven 
de persoonlijke predispositie (‘vatbaarheid’) van het slachtoff er. Op grond van 
epidemiologisch onderzoek heeft  het Fonds voor Beroepsziekten voor een aantal 
aandoeningen wel blootstellingscriteria opgesteld voor haar adviserende genees-
heren. Het gaat om minimumvoorwaarden inzake de duur en intensiteit van de 
blootstelling, die vervuld moeten zijn, voor de blootstelling ‘reëel’ kan zijn. Wan-
neer het slachtoff er niet kan aantonen dat deze vereisten vervuld zijn, zal de aan-
vraag tot vergoeding worden afgewezen.1157

804. Zo heeft  het Fonds voor Beroepsziekten bijvoorbeeld blootstellingscriteria 
opgesteld voor de erkenning van longkanker als beroepsziekte. Longkanker is 

1157 Voor het overheidspersoneel bestaat er een weerlegbaar vermoeden dat ieder werk in dienst 
van de overheid de betrokkene heeft  blootgesteld aan het beroepsrisico. Op personeelsleden 
van de overheid rust dus een veel lichtere bewijslast inzake het causaal verband, dan op werk-
nemers.
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immers een multicausaal veroorzaakte aandoening. Men wou vermijden dat tal-
rijke gevallen van longkanker zouden vergoed worden die niet het gevolg zijn van 
een asbestblootstelling.1158 Zoals eerder aangeduid, beoogt lopend onderzoek de 
oorsprong van de blootstelling bij longkanker nu wel vast te leggen (zie randnum-
mer 45). De resultaten van dit onderzoek zouden tot gevolg kunnen hebben dat in 
de toekomst de theoretische benadering van de vraag of longkanker in een con-
creet geval al dan niet een beroepsgerelateerde oorzaak heeft , wordt verlaten.

805. Het slachtoff er van longkanker zal op dit moment wel nog moeten aanto-
nen dat hij of zij beroepsmatig is blootgesteld geweest aan asbest gedurende ten 
minste tien jaar voor het verschijnen van de ziekte, én dat er minstens aan één van 
de volgende drie criteria voldaan is:
1) de aanwezigheid van asbestose of pleuraverdikkingen veroorzaakt door 

asbest;
2) het verrichten van beroepswerkzaamheden vóór 1985 gedurende minstens 

tien jaar in één van de limitatief opgesomde asbestgerelateerde beroepen (zoals 
asbestspinnerijen en weverijen, vervaardiging van frictie- en isolatiemateriaal, 
van brandbestendige deuren enzovoort), tenzij kan aangetoond worden dat de 
totale beroepsblootstelling minder dan 25 asbestvezeljaren bedroeg1159;

3) een beroepsmatige blootstelling aan asbest van minstens 25 asbestvezeljaren.

806. De vraag rijst welke waarde aan deze criteria moet worden gehecht. Het 
Fonds voor Beroepsziekten hanteert deze criteria als bindende richtlijnen bij de 
erkenning van de getroff enen. Aangezien deze criteria niet het karakter hebben 
van wettelijk bindende normen, kunnen ze enkel de waarde hebben van een 
medisch deskundigenbericht, waaraan een zeker gezag toekomt.1160 Toch is het 
zo dat deze criteria mijns inziens niet al te rigide mogen worden toegepast. Dit 
zou niet stroken met de wettelijke opdracht van het Fonds om een tegemoetko-
ming te verstrekken aan alle slachtoff ers van een beroepsgebonden aandoe-
ning.1161

807. Het vermoeden van causaliteit (veroorzaking) in het ‘lijstsysteem’ lijkt op 
het eerste zicht bijzonder slachtoff ervriendelijk. Getroff enen moeten niet meer 
het individuele causale verband bewijzen tussen hun ziekte en de blootstelling. In 
de praktijk blijkt de toegang tot dit systeem evenwel niet altijd zo soepel te verlo-

1158 Interne nota ‘Beroepsziekten veroorzaakt door asbest’, Fonds voor Beroepsziekten, 11 maart 
1998.

1159 Omdat het risico op blootstelling aan asbest vandaag het grootst is bij verwijderingsoperaties, 
geldt de beperking tot de periode voor 1985 niet inzake beroepsactiviteiten die betrekking heb-
ben op de afb raak van installaties en gebouwen die asbestmaterialen bevatten, en de sanering 
van asbesthoudende bedrijven.

1160 M. Vandeweerdt, a.w. 1996, p. 40-43.
1161 M. Vandeweerdt, “De noodzaak van blootstellingscriteria bij de uitvoering van de wet op de 

beroepsziekten”, BTSZ 1989, p. 275-285.
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pen. In de eerste plaats kan een ziekte enkel erkend worden als beroepsziekte, als 
ze als dusdanig wordt herkend. Onderzoek heeft  aangetoond dat (huis)artsen zel-
den overgaan tot aangift e van beroepsziekten. In de opleiding tot huisarts zou te 
weinig nadruk worden gelegd op de specifi citeit van beroepsgerelateerde aandoe-
ningen.1162

10.2.2.2. Open systeem1163

808. Wanneer de ziekte niet voortkomt op de lijst, zal het slachtoff er een aan-
vraag tot vergoeding moeten indienen in het ‘open systeem’.1164 De bewijslast is 
hier veel zwaarder voor het slachtoff er. Het bewijs van het bestaan van een indivi-
dueel causaal verband tussen de ziekte en de beroepsmatige blootstelling moet 
hier immers wel nog geleverd worden. Naast het bestaan van de ziekte en van het 
beroepsrisico, zal het slachtoff er hiertoe ook nog moeten aantonen dat de ziekte 
haar ‘rechtstreekse en determinerende’ oorzaak vond in de beroepsuitoefening.1165

809. Wat de wetgever bedoeld heeft  met de vereiste van een ‘rechtstreekse en 
determinerende oorzaak’ is niet helemaal duidelijk. Wellicht was het de bedoe-
ling om te verhinderen dat er een (te) ruim causaliteitscriterium zou worden 
gehanteerd, waardoor de schade ook in de gevallen waar de professionele bloot-
stelling een van de vele medeoorzaken is van de ziekte, voor rekening zou worden 
gebracht van het Fonds voor Beroepsziekten.1166 Krachtens de gemeenrechtelijke 
equivalentietheorie komen immers alle oorzaken zonder welke de schade zoals ze 
zich in concreto voordeed, niet zou zijn ingetreden, voor vergoeding in aanmer-
king.1167

810. De vereiste dat de ziekte ‘rechtstreeks’ moet zijn veroorzaakt door de 
beroepsmatige blootstelling doet echter vragen rijzen. Betekent dit dat de bloot-

1162 P. Donceel, “Aanvraag tot schadeloosstelling in de beroepsziekteregeling”, Medi-ius 1997, 
p. 13-17.

1163 Zie over deze regeling M. Van deweerdt, “Het “open systeem” in de beroepsziektenverzeke-
ring”, Medi-ius 1995, p. 2-6.

1164 Ook personeelsleden in overheidsdienst en in de privé-sector kunnen een vergoeding vorderen 
voor een beroepsziekte die niet voorkomt op ‘hun’ lijst. Hiertoe moeten ze dan wel kunnen 
aantonen dat de ziekte zijn rechtstreekse en determinerende oorzaak vindt in de uitoefening 
van het beroep. Het bewijs van het causaal verband tussen de ziekte en de blootstelling aan het 
risico op de ziekte in de beroepssfeer rust in dat geval met andere woorden volledig op het 
slachtoff er.

1165 Het personeel tewerkgesteld in de publieke sector kan ook een aanvraag tot vergoeding indie-
nen in het ‘open systeem’. Ook hier geldt de verlichte bewijslast voor het overheidspersoneel. 
Het bewijs van een professionele blootstelling op het risico van de ziekte volstaat.

1166 M. Van deweerdt, a.w. 1994, p. 1045-1059.
1167 H. Bocken, “Enkele hoofdthema’s van de causaliteitsproblematiek”, TBBR 1988, p. 268-300; T. 

Vansweevelt en B. Weyts, Handboek buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, 
Intersentia, 2009, p. 763-795.
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stelling de onmiddellijke oorzaak moet geweest zijn van de beroepsziekte? Ik 
denk het niet. Wellicht mogen er in de ontstaansgeschiedenis van de ziekte ook 
nog andere factoren geweest zijn die het intreden van de ziekte vooraf zijn gegaan 
(bv. een uitlokkende factor, die ervoor zorgde dat de ziekte eff ectief intrad, nadat 
de grenswaarde door de blootstelling op het werk reeds overschreden was).1168

811. De toevoeging dat de oorzaak ‘determinerend’ moet geweest zijn voor het 
ontstaan van de schade, vormt wel een bruikbaar selectiecriterium: ten aanzien 
van de andere oorzaken moet de beroepsmatige blootstelling de voornaamste 
oorzaak geweest zijn van het ontstaan van de schade, vooraleer het Fonds voor 
Beroepsziekten tussenkomt. Dit criterium leunt aan bij het Duitse criterium van 
de ‘adequate oorzaak’.1169 Slechts wanneer de beroepsmatige blootstelling de 
belangrijkste, de meest zwaarwegende oorzaak van de ziekte is geweest, staat er 
een vergoedingsmogelijkheid open voor het slachtoff er.1170 Hoe men het relatieve 
gewicht van de samenlopende oorzaken kan beoordelen, is hiermee echter nog 
niet bepaald.

10.2.2.3. Categorie van aanspraakgerechtigden en voorwerp van de 
vergoeding1171

812. Slechts een beperkt aantal slachtoff ers heeft  een aanspraak op vergoeding 
ten laste van het Fonds voor Beroepsziekten. In beginsel is dit enkel het recht-
streekse slachtoff er; bij overlijden van het slachtoff er kunnen ook diegenen die 
economisch afh ankelijk waren van het slachtoff er een vergoeding bekomen, met 
name de echtgeno(o)t(e) (en de wettelijk samenwonende partner, zie hoger), en de 
kinderen van het slachtoff er. Onder omstandigheden kunnen ook de grootou-
ders, kleinkinderen en broers en zussen van het slachtoff er een aanspraak maken 
op vergoeding. De leeft ijd van het slachtoff er heeft  geen belang. Zowel arbeidsac-
tieve als reeds gepensioneerde personen kunnen een uitkering aanvragen bij het 
Fonds voor Beroepsziekten. Nabestaanden van het slachtoff er moeten het bewijs 
leveren van het bestaan van een causaal verband tussen de beroepsziekte en het 
overlijden van het slachtoff er. Dit bewijs kan geleverd worden aan de hand van 
feitelijke vermoedens. De beroepsziekte moet niet de exclusieve oorzaak zijn 
geweest van het overlijden van het slachtoff er; het volstaat dat zij het overlijden 
heeft  versneld of vergemakkelijkt.1172 De nabestaanden moeten dus het bewijs 

1168 In deze zin: M. Vandeweerdt, a.w. 1994, p. 1045-1059.
1169 T. Vansweevelt en B. Weyts, a.w. 2009, p. 763-795.
1170 M. Van deweerdt, a.w. 1994, 1045-1059.
1171 “Slachtoff ers van beroepsziekteregeling en hun vergoedingsproblemen. Analyse van de 

beroepsziekteregeling in Nederland, België en Frankrijk”, L&S 2001, p. 19 e.v.; “La réparation 
du dommage corporel suite à une exposition à l’amiante”, RGAR 2001, deel 1: nr. 13.426, deel 2: 
nr. 13.440.

1172 Luik 5 maart 1986, JTT 1987, p. 121.
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leveren van de ‘conditio sine qua non’; ze moeten aantonen dat het slachtoff er niet 
zou overleden zijn op het fatale tijdstip indien er geen beroepsziekte was geweest.

813. De categorieën benadeelden die een uitkering verkrijgen op grond van de 
beroepsziekteregeling, zijn beperkt. In beginsel heeft  enkel de rechtstreeks getrof-
fen (oud-)werknemer recht op een uitkering.1173 De leeft ijd van het slachtoff er 
heeft  daarbij geen belang. Ook na het bereiken van de pensioengerechtigde leeft ijd 
kan de benadeelde nog een aanvraag tot uitkering indienen. Wel gelden er speci-
fi eke beperkingen op de cumulatie met een rust- en overlevingspensioen.

814. In 2007 heeft  de wetgever de wettelijk samenwonende partner gelijkgesteld 
aan de ‘echtgenoot’.1174 Deze geniet nu dus van dezelfde rechten op grond van de 
wet1175, hoewel de Nationale Arbeidsraad niet onverdeeld positief stond tegen 
deze gelijkschakeling.1176 De feitelijk samenwonende partner ontbreekt nog in de 
regeling.

10.2.2.4. Vergoedingen toegekend aan het rechtstreekse slachtoff er

815. Artikel 32, eerste lid van de wetten betreff ende de schadeloosstelling voor 
beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970, bepaalt dat voor beroepsziekten en 
voor ziekten zoals bedoeld in artikel 30bis Beroepsziektewet schadeloosstelling 
verschuldigd is wanneer de door die ziekte getroff en persoon aan het beroepsri-
sico van die ziekte blootgesteld is geweest gedurende de periode of een deel van de 
periode in de loop waarvan hij behoorde tot een van de categorieën van personen 
bedoeld in artikel 2 of gedurende welke hij krachtens artikel 3 verzekerd was.1177

1173 De volgende vergoedingen worden toegekend aan het rechtstreekse slachtoff er: 1) vergoeding 
voor gedeeltelijke of volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid; 2) vergoeding voor gedeelte-
lijke of volledige blijvende arbeidsongeschiktheid; 3) vergoeding voor tijdelijke of defi nitieve 
verwijdering uit het schadelijke milieu en 4) vergoeding van de ziektekosten die defi nitief ten 
laste blijven van de patiënt (bv. het eigen risico).

1174 De samenwonende partner had tot voor kort geen recht op een uitkering. Het Arbitragehof 
(nu: Grondwettelijk Hof) had in dit verband geoordeeld dat dit onderscheid niet in strijd is met 
het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel en dat het aan de wetgever toekomt om in dat verband 
wijzigingen door te voerenArbitragehof 21  december 2000, nr.  137/2000, bevestigd in 
Arbitragehof 21 juni 2001, nr. 89/2001. Deze uitspraken hadden betrekking op de arbeidson-
gevallenregeling, maar kunnen naar analogie worden toegepast op de beroepsziekteregeling.

1175 Wet houdende wijziging van diverse bepalingen betreff ende arbeidsongevallen, beroepsziek-
ten en het asbestfonds met betrekking tot wettelijk samenwonenden van 11  mei 2007, BS 
26 juni 2007.

1176 Vgl. het advies van de Nationale Arbeidsraad nr. 1547 van 31 januari 2006, zie: www.nar.be.
1177 Art. 48ter, eerste lid van die wetten, zoals het van kracht was zowel vóór de wijziging bij de wet 

van 22 februari 1998 als, overeenkomstig die wet, na de wijziging ervan, biedt de koning de 
mogelijkheid om, voor de beroepsziekten die hij aanduidt, de door het Fonds op de door hem 
bepaalde wijze toegekende vergoedingen en toelagen te beperken wanneer de getroff ene; die de 
in art. 32 gestelde voorwaarden vervult, ook aan het beroepsrisico van die ziekte is blootgesteld 
gedurende een periode in de loop waarvan hij niet behoorde tot een van de categorieën van 
personen bedoeld in art. 2 of niet verzekerd was krachtens art. 3.



Hoofdstuk 10. De moeilijke inzetbaarheid van de beroepsziekte-
verzekeringen als schadevergoedingssysteem

Intersentia 421

A. Vergoeding voor gedeeltelijke of volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid

816. Het slachtoff er van een beroepsziekte dat tijdelijk zijn beroep niet kan uit-
oefenen (gedurende ten minste 15 dagen), heeft  recht op een dagelijkse vergoe-
ding voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid, berekend op 90% van het 
basisloon.1178 Onder ‘basisloon’ wordt begrepen het loon waarop de werknemer 
recht heeft  in de periode van één jaar voor de begindatum van de arbeidsonge-
schiktheid (referteperiode).1179 Indien het slachtoff er slechts gedeeltelijk arbeids-
ongeschikt is, ontvangt het een vergoeding voor het geleden loonverlies. Het 
slachtoff er moet zijn aanvraag indienen gedurende de periode van tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid, of gedurende de periode waarin de symptomen van de 
beroepsziekte aanwezig zijn. Bij asbestgerelateerde aandoeningen zal zelden 
sprake zijn van een tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Evenwel kan dit het geval 
zijn, bij aantastingen van de pleura en het pericard. Bij asbestose en mesotheli-
oom wordt meestal van meet af aan een blijvende graad aan arbeidsongeschikt-
heid erkend.

817. Bij longkanker wordt in principe gestart met een graad van tijdelijke 
arbeidsongeschiktheid. Het dossier van de patiënt wordt regelmatig herbekeken 
(minstens om de zes maanden). Omdat het Fonds voor Beroepsziekten de graad 
van blijvende arbeidsongeschiktheid niet ambtshalve kan herzien, wordt de 
begindatum van de blijvende arbeidsongeschiktheid uitgesteld, tot op het ogen-
blik dat de ziektetoestand min of meer gestabiliseerd is, zodat de medische en 
professionele gevolgen van de beroepsziekte op lange termijn kunnen worden 
ingeschat.1180

B. Vergoeding voor gedeeltelijke of volledige blijvende arbeidsongeschiktheid

818. Wanneer de arbeidsongeschiktheid blijvend is, wordt een jaarlijkse vergoe-
ding toegekend. Het bedrag van deze vergoeding zal berekend worden op grond 
van het basisloon van het slachtoff er en diens graad van arbeidsongeschiktheid 
(van 1 tot 100%), en dit vanaf het begin van de arbeidsongeschiktheid.1181 De 
vergoeding kan echter pas worden toegekend vanaf 120 dagen voor de datum van 
het indienen van de aanvraag.

819. Bij de berekening van het percentage van de arbeidsongeschiktheid wordt 
de fysieke ongeschiktheid van het slachtoff er in rekening genomen (deze wordt 
berekend aan de hand van medische schalen). Dit percentage wordt vervolgens 

1178 Art. 34 Beroepsziektewet.
1179 K. B. van 17 september 1986 tot vaststelling van sommige modaliteiten voor de berekening van 

het basisloon inzake schadeloosstelling voor beroepsziekten, BS 27 september 1986.
1180 Interne nota Fonds voor Beroepsziekten, 11 maart 1998.
1181 Art. 35 Beroepsziektewet.
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verhoogd met een aantal economische factoren, zoals de leeft ijd van de getroff ene, 
het opleidingsniveau, en de verminderde waarde van het slachtoff er op de arbeids-
markt. Het Hof van Cassatie heeft  in een arrest van 11 september 20061182 beves-
tigd dat de blijvende arbeidsongeschiktheid als gevolg van een beroepsziekte 
bestaat in het verlies of de vermindering van de economische waarde van de 
getroff ene op de algemene arbeidsmarkt. Het Hof overwoog dat de schade niet 
alleen op grond van de fysieke ongeschiktheid wordt beoordeeld, maar ook op 
grond van de leeft ijd, de vakbekwaamheid, het aanpassingsvermogen, de omscho-
lingsmogelijkheden en het concurrentievermogen van de getroff ene op de alge-
mene arbeidsmarkt. Het Hof oordeelde dat hoewel de erkenning van een blij-
vende arbeidsongeschiktheid wel het bestaan van een fysiologische ongeschiktheid 
veronderstelt, de graad van die ongeschiktheid niet noodzakelijkerwijs het door-
slaggevende gegeven vormt voor het bepalen van de graad van blijvende onge-
schiktheid. Het arrest dat beslist om de blijvende arbeidsongeschiktheid, die door 
de eerste rechters op 39 procent was bepaald, tot 20 procent te verminderen door 
als regel te stellen dat de fysieke ongeschiktheid het doorslaggevende bestanddeel 
van (blijvende) arbeidsongeschiktheid is, schendt volgens het Hof artikel 35 van 
de Beroepsziektenwet.

820. Krachtens artikel  35bis Beroepsziektewet kan er voor de vermindering 
van het normale verdienvermogen op de arbeidsmarkt geen vergoeding meer 
worden toegekend vanaf de leeft ijd van 65 jaar.1183 Vanaf de leeft ijd van 65 jaar 
heeft  het slachtoff er dus enkel recht op een vergoeding overeenkomstig het per-
centage toegekend voor de aantasting van de fysieke integriteit. Deze benadering 
die ingegeven is door budgettaire overwegingen, is vatbaar voor kritiek, aange-
zien de schade die na de leeft ijd van 65 jaar nog gedekt wordt, enkel de persoon-
saantasting behelst, en niet meer de economische schade die onmiskenbaar ook 
nog aanwezig is (bv. in de vorm van huishoudschade en postprofessionele 
schade).

821. Wanneer vaststaat dat de ziekte tot het overlijden van de patiënt zal lijden, 
wordt een volledige blijvende arbeidsongeschiktheid toegekend. Wanneer de 
behandeling geleid heeft  tot een toestand die als een genezing of als een terugval 
kan bestempeld worden, wordt een graad van blijvende arbeidsongeschiktheid 
toegekend, op basis van de longafwijkingen, de behandeling en eventuele verwik-
kelingen.1184

1182 Cass. 11 september 2006, AR nr. S050037F, www.juridat.be.
1183 W. 30 maart 1994, BS 31 maart 1994, err. BS 30 juni 1995, err. BS 26 september 1995. Deze wet 

is in werking getreden op 1 januari 1994 (art. 61). De afschaffi  ng van het voordeel van de scha-
deloosstelling t.a.v. sociaaleconomische waardevermindering van het slachtoff er op de 
arbeidsmarkt geldt voor alle personen die de leeft ijd van 65 jaar hebben bereikt na 31 december 
1993.

1184 Interne nota Fonds voor Beroepsziekten, 11 maart 1998.
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822. De vergoedingen voor een beroepsziekte bij blijvende arbeidsongeschikt-
heid worden in principe geïndexeerd, behalve in de gevallen waar de ongeschikt-
heid minder dan 16% bedraagt.1185

C. Vergoeding voor de tijdelijke of defi nitieve verwijdering uit het schadelijke 
milieu

823. Wanneer werknemers de eerste verschijnselen van een beroepsziekte of 
een verhoogde vatbaarheid voor de ziekte vertonen, dringt de maatregel van ver-
wijdering uit het schadelijk milieu zich op. In voorkomend geval kan een vergoe-
ding worden toegekend. Bij asbestblootstelling zal een verwijdering uit het 
beroepsrisico een uitzonderlijke maatregel zijn, aangezien het risico om een ziekte 
op te lopen ingevolge asbestblootstelling vandaag gezien de strenge arbeidsregle-
mentering zeer gering tot onbestaand zou moeten zijn. In principe moet het 
nodige worden gedaan om elke blootstelling uit te schakelen.

D. Vergoeding voor de ziektekosten

824. Het aandeel in de kosten voor geneeskundige verzorging dat na tussen-
komst van de ziekteverzekeraar nog ten laste blijft  van de door een beroepsziekte 
getroff en of bedreigde persoon komt voor rekening van het Fonds voor Beroeps-
ziekten (bv. het remgeld dat ten laste blijft  van de patiënt).

10.2.2.5. Vergoedingen toegekend aan de nabestaanden1186

A. Vergoeding van de begrafeniskosten

825. Deze vergoeding bedraagt 30 maal het gemiddelde dagloon, en minimaal 
het bedrag van de vergoeding die overeenkomstig de ziekte- en invaliditeitswet-
geving zou zijn toegekend.

B. Vergoeding van de kosten van overbrenging van de overledene naar de 
begraafplaats

826. Hier worden geen bijzondere vereisten gesteld.

C. Rente

827. Aan de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner van het slacht-
off er wordt een levenslange lijfrente toegekend à rato van 30% van het basisloon 

1185 KB 26 mei 1997, BS 27 juni 1997.
1186 Art. 33 Beroepsziektewet.
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van het slachtoff er vanaf de dag van diens overlijden, op voorwaarde dat bepaalde 
voorwaarden inzake de duur van het huwelijk zijn vervuld. Aan de kinderen van 
het slachtoff er wordt een lijfrente à rato van 15% van het basisloon toegekend, met 
een maximum van 45% (indien er meer dan drie kinderen zijn). Indien de kinde-
ren volledig wees zijn, wordt een lijfrente van 20% toegekend met een maximum 
van 60%, tot op het ogenblik dat de kinderen niet langer gerechtigd zijn op kin-
derbijslag, en in ieder geval tot achttien jaar.1187 Deze vergoedingen wordt toege-
kend vanaf de dag van het overlijden.

828. Op de vergoedingen toegekend aan de nabestaanden, moeten geen sociale 
zekerheidsbijdragen worden betaald. De vergoedingsgerechtigde moet op de hem 
toegekende uitkeringen wel nog sociale zekerheidsbijdragen te betalen, met uit-
zondering van de vergoeding toegekend voor hulp van derden.1188

10.2.2.6. Procedure en vorderingstermijnen1189

829. Slachtoff ers van een beroepsziekte die een uitkering willen krijgen op 
grond van de beroepsziekteregeling, zijn verplicht om hun verzoek te richten tot 
de bevoegde administratie van het Fonds voor Beroepsziekten.1190 Het Fonds stelt 
hiertoe reglementaire formulieren ter beschikking, die bestaan uit een adminis-
tratief deel en een medisch deel. De formulieren dienen ingevuld aan het Fonds 
terugbezorgd te worden, vergezeld van de nodige bewijsstukken zoals medische 
attesten.1191 Wat de administratieve beslissingstermijn betreft , geldt voor het 
Fonds voor Beroepsziekten de termijn van vier maanden, opgelegd door arti-
kel 10 van het Handvest van de Sociaal verzekerde.1192

1187 Onder omstandigheden hebben ook bloedverwanten in opgaande lijn, broers en zussen en 
kleinkinderen een aanspraak op vergoeding.

1188 Art. 46 Beroepsziektewet.
1189 E. de Kezel, “Slachtoff ers van beroepsziekteregeling en hun vergoedingsproblemen. Analyse 

van de beroepsziekteregeling in Nederland, België en Frankrijk”, L&S 2001, p. 19 e.v.; “La répa-
ration du dommage corporel suite à une exposition à l’amiante”, RGAR 2001.

1190 Wanneer door een arbeidsgeneesheer aangift e is gedaan van de beroepsziekte nodigt het 
Fonds voor Beroepsziekten de betrokkene zelf uit om een aanvraag in te dienen (art. 1 KB 
12  juni 1998, BS 4  juli 1998). Hetzelfde geldt wanneer de betrokkene is overleden aan een 
beroepsziekte; in dat geval nodigt het Fonds voor Beroepsziekten de nabestaanden uit een 
aanvraag tot vergoeding in te dienen.

1191 KB tot vaststelling van de wijze waarop de aanvragen om schadeloosstelling en om herziening 
van reeds toegekende vergoedingen bij het Fonds voor de Beroepsziekten worden ingediend en 
onderzocht, BS 9 oktober 1996.

1192 Bij KB van 24 november 1997 tot uitvoering, voor de beroepsziekteregeling in de private 
sector, van sommige bepalingen van de Wet van 11 april 1995 tot invoering van het hand-
vest van de sociaal verzekerde (BS 23  december 1997), werd deze termijn verlengd tot 
8 maanden (tot 1 januari 1999) overeenkomstig art. 10 van het Handvest van de sociaal ver-
zekerde.
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830. Wanneer het Fonds voor Beroepsziekten haar beslissing niet tijdig neemt, 
en de vertraging aan het fonds te wijten is, bestaat de enige sanctie erin dat het 
slachtoff er de interest op het verschuldigde bedrag mag opeisen, vanaf het ver-
strijken van de termijn van vier maanden, en ten vroegste op het ogenblik waarop 
de prestatie ingaat. In principe moeten de prestaties uitgekeerd worden binnen de 
90 dagen na kennisgeving van de beslissing aan de betrokkene van toekenning 
van de prestaties, en ten vroegste vanaf de dag waarop de uitkeringsvoorwaarden 
vervuld zijn. De prestaties brengen van rechtswege interest op vanaf hun opeis-
baarheid, en ten vroegste vanaf deze datum.1193

831. Nadat een administratieve beslissing is geveld over hun rechten kunnen 
gedupeerden zich tot de rechter wenden. De loutere kennisgeving van de beslis-
sing volstaat. De beslissing van de administratie moet dus niet opgenomen te zijn 
in een offi  cieel document. Wanneer de administratie heeft  nagelaten haar beslis-
sing kenbaar te maken binnen een redelijke termijn, kan het slachtoff er zich even-
wel ook tot de rechter wenden.

832. Hierna zal worden aangeduid binnen welke termijn de slachtoff ers van een 
beroepsziekte (of hun nabestaanden) moeten optreden teneinde hun rechten op 
grond van de beroepsziekteregeling veilig te stellen.

833. Wat de slachtoff ers betreft , kan daarbij gedacht worden aan de vordering 
tot betaling van een uitkering, de zaak van de beslissing van de bevoegde admi-
nistratie en de vordering tot herziening van de uitkering. De administratie heeft  
de mogelijkheid om op haar beurt de herziening te vragen van de uitkering en een 
onverschuldigde betaling terug te vorderen.

834. De toepasselijke regeling verschilt naargelang van de categorie van perso-
nen waartoe het rechtstreekse slachtoff er behoort (private sector of publieke sec-
tor). De specifi eke regelingen van toepassing op het personeel van de NMBS en de 
militairen worden hier buiten beschouwing gelaten.

A. Vordering tot betaling van een uitkering (administratieve procedure)

(a) Private sector

835. (Oud-)werknemers die het slachtoff er zijn geworden van een beroepsziekte, 
moeten hun aanvraag tot vergoeding indienen bij het Fonds voor Beroepsziekten, 
conform het KB van 26 september 1996.1194

1193 Art. 12, 20 Handvest van de sociaal verzekerde.
1194 (BS 9 oktober 1996). Art. 52 lid 1 Beroepsziektewet. Wanneer het Fonds voor Beroepsziekten 

kennis heeft  gekregen van het overlijden van een slachtoff er ten gevolge van een beroepsziekte, 
kan ze ook zelf de nabestaanden uitnodigen hun rechten uit te oefenen (art. 4 Beroepsziektewet).
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836. De koning moet per beroepsziekte de termijnen vastleggen, waarbinnen de 
aanvraag tot vergoeding kan worden ingediend. Tot nu toe werden er nog geen 
termijnen vastgelegd waarbinnen het verzoek moet worden ingediend.1195 Er 
bestaat dus tot op heden geen tijdslimiet op het indienen van een aanvraag.1196 De 
getroff ene moet zijn aanvraag tot schadeloosstelling of tot herziening van de uit-
kering indienen bij het Fonds voor Beroepsziekten door middel van een formulier 
dat door het Fonds voor Beroepsziekten ter beschikking wordt gesteld.

837. Wel heeft  de wetgever de aanvragen tot vergoeding van tijdelijke arbeids-
ongeschiktheid aan een strikte tijdsregeling onderworpen. Deze moeten inge-
diend worden, ofwel tijdens de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (al 
dan niet onderbroken door een of meerdere werkhervattingen), ofwel tijdens de 
periode waarin de symptomen van de beroepsziekte aanwezig zijn.1197

838. Zodra de beroepsziekte als dusdanig is herkend, moet de bevoegde admi-
nistratie van het Fonds voor Beroepsziekten overgaan tot een medisch en admi-
nistratief onderzoek waarna de ziekte ook erkend kan worden als beroepsziekte. 
Dit medisch besluit vormt de basis van de administratieve beslissing van het 
Fonds, die bij aangetekende brief aan de getroff ene wordt meegedeeld. Het Fonds 
voor Beroepsziekten beslist binnen de vier maanden na ontvangst van het ver-
zoek.1198 Tegen de beslissing van het Fonds kan beroep worden ingesteld bij de 
arbeidsrechtbank, binnen de drie maanden vanaf de kennisgeving van de beslis-
sing.1199 Dit zou in de praktijk niet altijd vlot verlopen.1200 Het Fonds voor 
Beroepsziekten zal de toekenning van een vergoeding bijvoorbeeld kunnen wei-
geren wanneer zij van oordeel is dat de ziekte van de getroff ene niet overeenstemt 
met een ziekte op de lijst. In asbestzaken blijkt ook het onderzoek naar een bloot-
stelling in het verleden moeilijk. Archieven zijn verdwenen of het bedrijf bestaat 
niet meer. Wanneer het Fonds voor Beroepsziekten van oordeel is dat niet is vol-
daan aan haar criteria inzake de duurtijd en de omstandigheden van de blootstel-
ling, zal zij de erkenning weigeren.

1195 De koning dient deze termijnen vast te leggen bij KB en per beroepsziekte (art.  53 lid 3 
Beroepsziektewet).

1196 De wetgever heeft  wel de aanvragen tot vergoeding wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid 
aan een termijn onderworpen. Deze moeten ingediend worden, hetzij tijdens de periode van 
arbeidsongeschiktheid, hetzij tijdens de periode waarin de symptomen aanwezig zijn (art. 52 
Beroepsziektewet).

1197 Art. 52 laatste lid Beroepsziektewet.
1198 Art. 10 Wet van 11 april 1995 tot invoering van het ‘handvest’ van de sociaal verzekerde”, BS 

6  september 1995; deze periode werd door het KB van 24 november 1997 (BS 23 december 
1997) verlengd tot 8 maanden voor de periode tot 1 januari 1999.

1199 Behalve in het geval van een tergend en roekeloos geding komen de gerechtskosten volledig ten 
laste van het Fonds voor de Beroepsziekten (art. 53 Beroepsziektewet).

1200 Aldus de vereniging van asbestslachtoff ers, ABEVA, zie informatie op www.abeva.be.
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839. De uitkeringen van het Fonds voor Beroepsziekten zullen niet onbeperkt 
terug in de tijd kunnen uitgekeerd worden. Artikel  35, eerste en tweede lid 
Beroepsziektewet bepaalt in deze zin:

“Wanneer de tijdelijke arbeidsongeschiktheid blijvend wordt, vervangt een jaarlijkse 
vergoeding van 100 procent bepaald naar de graad van de blijvende ongeschiktheid, de 
tijdelijke vergoeding te rekenen van de dag waarop de ongeschiktheid van bestendige 
aard is.
Wanneer de arbeidsongeschiktheid van in de beginne blijvend is, wordt een jaarlijkse 
vergoeding toegekend van 100 procent bepaald naar de graad van de blijvende onge-
schiktheid, te rekenen vanaf het begin van de ongeschiktheid; de vergoeding zal evenwel 
niet vroeger kunnen ingaan dan vóór 120 dagen voor de datum van het indienen van de 
aanvraag.”

840. Bij arrest van 12 januari 2006 heeft  het Arbeidshof te Luik in dit verband 
de volgende prejudiciële vraag gesteld aan het (toenmalige) Arbitragehof (nu 
Grondwettelijk Hof):

“Schendt artikel 35, tweede lid, van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 betref-
fende de schadeloosstelling voor beroepsziekten de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, 
in zoverre het de slachtoff ers van een beroepsziekte uit de privésector, wier aanvraag niet 
langer kan terugwerken dan 120 dagen vóór de datum van de aanvraag, en de slachtof-
fers van een beroepsziekte in de openbare sector, ten aanzien van wie een dergelijke 
beperking niet geldt, verschillend behandelt?”.

841. Dit artikel 35, tweede lid van de beroepsziektewet vindt zijn oorsprong in 
de Wet van 24 december 1968, waarbij een artikel 31bis werd ingevoegd in de Wet 
van 24 december 1963 betreff ende de schadeloosstelling voor en de voorkoming 
van beroepsziekten. Het artikel luidde bij de invoeging als volgt:

“Wanneer de tijdelijke arbeidsongeschiktheid blijvend wordt, vervangt een jaarlijkse 
vergoeding van 100 procent bepaald naar de graad van de blijvende ongeschiktheid, de 
tijdelijke vergoeding te rekenen van de dag waarop de ongeschiktheid van bestendige 
aard is. Wanneer de arbeidsongeschiktheid van in de beginne blijvend is, wordt een 
jaarlijkse vergoeding toegekend van 100 procent bepaald naar de graad van de blijvende 
ongeschiktheid, te rekenen vanaf het begin van de ongeschiktheid; de vergoeding zal 
evenwel niet vroeger kunnen ingaan dan zestig dagen voor de datum van het indienen 
van de aanvraag.”

842. Grondslag waren de budgettaire beperkingen en de noodzaak om niet met 
zware fi nanciële lasten voor schade uit het verleden geconfronteerd te worden. De 
termijn van 60 dagen waarin de wet van 24 december 1968 oorspronkelijk voor-
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zag, werd op 120 dagen gebracht bij de wet van 29 april 1996 houdende sociale 
bepalingen.1201

843. Wat het overheidspersoneel betreft , bepaalt het koninklijk besluit van 
21 januari 1993 betreff ende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, ten gunste 
van sommige personeelsleden uit de provinciale en plaatselijke overheidsdien-
sten, aangesloten bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en 
plaatselijke overheidsdiensten in artikel 20 dat de renten verschuldigd zijn vanaf 
de eerste dag van de maand welke overeenstemt met die van het overlijden of met 
die waarin de ongeschiktheid een blijvend karakter vertoont.

844. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat het noch mogelijk noch wen-
selijk werd geacht om de personeelsleden van de overheidsdiensten te onderwer-
pen aan dezelfde bepalingen als de arbeiders en de bedienden uit de privésector: 
“Het statuut der ambtenaren bevat particulariteiten waarmee rekening moet te 
worden gehouden en die in zekere gevallen, het aanvaarden van eigen regelen 
rechtvaardigen”.1202

845. Bij zijn arrest van 30  januari 2007 heeft  het Hof beslist dat artikel  35, 
tweede lid, van de voormelde wet van 3 juni 1970 de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet schendt, in zoverre het bepaalt dat de aanvraag tot vergoeding niet 
vroeger kan ingaan dan 120 dagen vóór de datum van het indienen van de aan-
vraag. Het Arbitragehof (nu Grondwettelijk Hof) oordeelde immers dat deze 
beperking voor werknemers wat de herziening van hun uitkeringen betreft , in 
strijd is met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel. In tegenstelling tot het 
arbeidsongeval, dat voortvloeit uit een plotse gebeurtenis die zich voordoet tij-
dens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, is de beroepsziekte volgens het 
hof een ziekte waarvan het slachtoff er, met een zekere intensiteit en gedurende 
een bepaalde tijd, werd blootgesteld aan het beroepsrisico van die ziekte. De 
beroepsziekte ontwikkelt zich na verloop van tijd zodat het tijdstip waarop aan-
gift e ervan moet worden gedaan soms moeilijk vast te stellen is. Bovendien verto-
nen beroepsziekten, aldus het Grondwettelijk Hof, een evolutief karakter en met 
de ontwikkeling van de technieken variëren ook de oorzaken zelf ervan.

(b) Publieke sector

846. Personeelsleden in dienstverband van de overheid moeten hun aanvraag 
tot vergoeding schrift elijk indienen bij de daartoe door de overheid aangewezen 
dienst. Het is echter ook het Fonds voor Beroepsziekten dat hun aanvraag onder-

1201 Wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, BS 30 april 1996.
1202 Parl.St. Kamer 1964-1965, nr.  1023/1, p.  3-4, en in dezelfde zin: Parl.St. Senaat 1966-1967, 

nr. 242, p. 2-3.
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zoekt en behandelt. De beslissing wordt echter overgelaten aan de bevoegde over-
heidsdienst. Ook voor deze categorie van personen werd geen termijn vastgesteld 
waarbinnen het verzoek tot tussenkomst moet worden ingesteld. Ze kunnen 
terugvordering vragen van de vergoedingen en kosten vanaf het ogenblik van het 
ontstaan van de beroepsziekte.

B. Vordering tot betwisting van de administratieve beslissing (vordering in 
rechte)

(a) Private sector

847. Vorderingen tot betwisting van een beslissing van het Fonds voor Beroeps-
ziekten moeten ingesteld worden bij de arbeidsrechtbank1203 binnen drie maan-
den na kennisgeving door het Fonds voor Beroepsziekten van de beslissing.1204

(b) Publieke sector

848. Ook voor het instellen van vorderingen tot betwisting door personeelsle-
den van de overheid, is geen termijn bepaald.

C. Vordering tot terugbetaling van een onverschuldigde betaling 
(administratieve procedure)

(a) Private sector

849. De vordering tot teruggave van prestaties die ten onrechte werden uitge-
keerd, moet worden ingesteld binnen de drie jaar na de uitbetaling. Wanneer de 
betaling enkel het gevolg is van een vergissing van het Fonds voor Beroepsziekten 
waarvan de betrokkene zich normaal gezien geen rekenschap kon geven, wordt 
deze termijn teruggebracht tot zes maanden. Wanneer de prestaties werden uitge-
keerd als gevolg van het bedrog van de begunstigde of wegens het verstrekken van 
verkeerde of bewust onvolledige verklaringen, wordt de verjaringstermijn ver-
lengd tot 5 jaar.1205

850. De termijn om beroep in te stellen tegen een de beslissing van terugvorde-
ring bedraagt drie maanden.1206

1203 Art. 53 Beroepsziektewet.
1204 Art. 23 Handvest van de Sociaal Verzekerde. Betwistingen betreff ende de beslissingen van het 

Fonds voor Beroepsziekten behoren tot de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank (art.  53 
Beroepsziektewet).

1205 Art. 44 Beroepsziektewet.
1206 Atikel 44 Beroepsziektewet.
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851. Terugvordering van onverschuldigde prestaties kan zich voordoen bij niet 
toegelaten cumulatie van beroepsziektenuitkering en rust- of overlevings-
pensioen.

(b) Publieke sector

852. De vordering tot terugvordering van onverschuldigde betalingen verjaart 
na zes maanden.

D. Vordering tot herziening van de uitkering (vordering in rechte)

(a) Private sector

853. Omwille van het evolutieve karakter van een beroepsziekte kan te allen 
tijde een herziening van de uitkering worden gevraagd.1207 De herziening kan 
enkel worden toegekend indien de toestand van het slachtoff er gewijzigd is. De eis 
tot herziening moet ingediend worden bij het Fonds voor Beroepsziekten. Het 
slachtoff er kan de beslissing van het Fonds voor Beroepsziekten betwisten. De 
vordering tot betwisting moet ingediend worden bij de arbeidsrechtbank binnen 
een jaar na de kennisgeving ervan.

854. De uitkering kan niet onbeperkt in de tijd worden herzien. Artikel  35, 
derde lid Beroepsziektewet bepaalt in dit verband:

“Wanneer de blijvende arbeidsongeschiktheid verergerd is, kan de vergoeding die wordt 
toegekend omwille van deze verergering ten vroegste ingaan zestig dagen vóór de datum 
van de aanvraag tot herziening of zestig dagen vóór de datum van het medisch onder-
zoek waarbij de verergering is vastgesteld als gevolg van een ambtshalve herziening die 
het Fonds heeft  doorgevoerd.”

855. Het Grondwettelijk Hof heeft  ook hier geoordeeld bij arrest van 15 januari 
2009 dat artikel 35, derde lid van de Beroepsziektewet, de artikelen 10 en 11 van 
de Grondwet schendt in zoverre, voor de slachtoff ers van een  beroepsziekte in de 
privésector, de vergoeding naar aanleiding van een aanvraag tot herziening niet 
langer kan terugwerken dan 60 dagen vóór de datum van de aanvraag.

(b) Publieke sector

856. Het slachtoff er kan een eis tot herziening instellen; de regeling is analoog 
aan deze voorzien voor de werknemers; er gelden geen beperkingen in de tijd.

1207 Vgl. met de arbeidsongevallenregeling, waar de vordering tot herziening moet ingesteld wor-
den binnen de drie jaar na consolidatie.
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10.2.2.7. De burgerrechtelijke immuniteit van de werkgever1208

A. Principe: absolute immuniteit van de werkgever en zijn ondergeschikten

857. In theorie kunnen werknemers die het slachtoff er zijn geworden van een 
beroepsziekte, naast de forfaitaire uitkering die ze hebben verkregen van het 
Fonds, ook nog de werkgever of zijn verzekeraar in rechte aanspreken, op voor-
waarde dat ze het bewijs kunnen leveren van een fout, schade en het causaal ver-
band tussen beide.

858. De wetgever heeft  deze vorderingsmogelijkheid echter uitgesloten. Wan-
neer werknemers het slachtoff er zijn geworden van een arbeidsongeval of een 
beroepsziekte, kunnen ze geen beroep meer doen op het gemeen aansprakelijk-
heidsrecht in de verhouding tot de werkgever voor de vergoeding van de schade 
die verband houdt met het arbeidsongeval of de beroepsziekte. De werkgever 
geniet met andere woorden een ‘burgerrechtelijke immuniteit’ ten aanzien van 
zijn werknemers en hun verwanten en nabestaanden voor deze schade.

859. Oorspronkelijk (in het eerste kwart van de twintigste eeuw) was de arbeids-
ongevallenverzekering uitgewerkt als een objectieve aansprakelijkheidsregeling 
met bijhorende verzekeringsplicht voor de werkgever (zie hierover uitgebreid 
hoofdstuk twaalf). Een vordering tegen de werkgever en zijn ondergeschikten 
voor schade die verband hield met het gedekte risico was uitgesloten, tenzij in 
geval van opzet. Vandaag is de arbeidsongevallen- en beroepsziekteregeling vol-
ledig overgeheveld naar het socialezekerheidsrecht. In tegenstelling tot de arbeids-
ongevallenregeling, waar de werkgever nog verplicht is om een indemnitaire per-
soonsverzekering af te sluiten bij een private arbeidsongevallenverzekeraar voor 
zijn personeel, en dus via de bepaling van de hoogte van de premies nog kan 
gesanctioneerd worden bij onzorgvuldig handelen, is de beroepsziekteregeling 
niet langer op een (semi)private maar volledig op een sociale verzekeringsgrond-
slag gestoeld.

860. De werkgever betaalt bijdragen aan het Fonds voor Beroepsziekten die niet 
bepaald worden in functie van de risico’s die de onderneming schept op schade-
gevallen. Dit betekent dat de werkgever ook niet meer kan worden gesanctioneerd 
voor onzorgvuldig gedrag (althans niet burgerrechtelijk)1209, tenzij opzet kan 
worden bewezen.

1208 E. de Kezel, “Slachtoff ers van beroepsziekteregeling en hun vergoedingsproblemen. Analyse 
van de beroepsziekteregeling in Nederland, België en Frankrijk”, L&S 2001, p. 19 e.v.; “La répa-
ration du dommage corporel suite à une exposition à l’amiante”, RGAR 2001, deel 1: nr. 13.426, 
deel 2: nr. 13.440, met verdere verwijzingen.

1209 Een overtreding van de bepalingen van het ARAB (nu: Codex Welzijn op het Werk) wordt wel 
strafrechtelijk gesanctioneerd.
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861. De belangrijkste aanleiding voor de invoering van een beperking van aan-
sprakelijkheid voor de werkgevers in de nationale rechtstelsels begin vorige eeuw 
was de jurisprudentie in de betrokken landen, waar de rechtbanken aansprake-
lijkheidsclaims jegens de werkgevers met grote welwillendheid behandelden. De 
gedachte was dat het systeem van aansprakelijkheid niet voldeed bij de aanpak 
van professionele risico’s, en dat er reden was tot bezorgdheid in verband met 
extra (moeilijk controleerbare) risico’s verbonden aan de claims tegen werkge-
vers, reden waarom de overheid tussenkwam via de collectivisering van de werk-
nemersschade met het oog op de pacifi cering van de arbeidsverhoudingen in de 
onderneming.

B. Extensieve interpretatie

862. Het Hof van Cassatie heeft  het toepassingsgebied van de immuniteitsregel 
in de Belgische sociale verzekeringen, verwoord in artikel 46 Arbeidsongevallen-
wet wat de arbeidsongevallen betreft , en artikel  51 Beroepsziektewet, wat de 
beroepsziekten betreft , extensief geïnterpreteerd, zowel ratione materiae als 
 ratione personae.

(a) Ratione materiae

863. Het Hof heeft  geoordeeld dat niet alleen een vordering tot vergoeding voor 
de door de beroepsziekteregeling gedekte schadeposten uitgesloten is, maar ook 
voor de schadeposten die niet door de regeling worden gedekt, maar die ook 
voortvloeien uit een beroepsziekte.

864. Voor schade aan goederen kan de werkgever wel nog in rechte worden aan-
gesproken. Dit principe is uitdrukkelijk verwoord in de arbeidsongevallenwet.1210 
In de beroepsziektewet is dit principe niet uitdrukkelijk opgenomen, maar men 
neemt aan dat beide regelingen op elkaar zijn afgestemd. Het Hof van Cassatie 
heeft  in een arrest van 24 januari 1995 in deze zin geoordeeld dat de getroff ene 
van een  beroepsziekte of diens rechthebbenden van de werkgever of van diens 
werklieden of ondergeschikten geen schadevergoeding kunnen vorderen, op de 
schade aan goederen na.

865. In zijn arrest van 24 oktober 1994 oordeelde het Hof van Cassatie eveneens 
dat de regels met betrekking tot de civielrechtelijke immuniteit slechts van toe-
passing zijn voor schade die het gevolg is van een arbeidsongeval. De vergoeding 

1210 ”De volgens het gemeen recht toegekende vergoeding die geen betrekking kan hebben op de ver-
goeding van de lichamelijke schade zoals zij gedekt is door deze wet, mag samengevoegd worden 
met de krachtens deze wet toegekende vergoedingen.” (art.  46 §  2, tweede lid Arbeids-
ongevallenwet).



Hoofdstuk 10. De moeilijke inzetbaarheid van de beroepsziekte-
verzekeringen als schadevergoedingssysteem

Intersentia 433

van de immateriële schade van de vader-werknemer die bij een arbeidswegonge-
val zijn zoon verloor, tegen de veroorzaker van het ongeval (collega van de vader-
werknemer) is dan ook toelaatbaar omdat het overlijden van de zoon zelf geen 
arbeids(weg)ongeval uitmaakte.

866. In een arrest van 24 januari 1995 leek het Hof van Cassatie van koers te 
gaan wisselen. Voor immateriële schade die niet gedekt wordt door de beroeps-
ziekteregeling kan de getroff ene geen vergoeding vorderen van de werkgever op 
grond van het aansprakelijkheidsrecht, aldus het Hof van Cassatie in zijn arrest 
van 24 januari 1995.1211

867. De feiten die aanleiding gaven tot het arrest, waren de volgende. Eiser 
stelde een vordering in tot vergoeding van zijn psychologische schade, die het 
gevolg was van de aantasting van zijn fysieke integriteit (bloedafwijkingen) na 
blootstelling aan een professioneel risico (blootstelling aan benzeen). Het ging in 
dit geval dus om angstschade en kosten verbonden aan nog niet ingetreden letsel. 
Eiser voerde aan dat “de actuele psychologische en morele schade, onder meer 
voortvloeiend uit de noodzakelijke onderzoekingen met alle neveneff ecten eraan 
verbonden en de reële kans op ziekte, dood en verkorting van de levensduur, dus wel 
een gevolg van deze bloedafwijkingen (is), doch niet van een beroepsziekte”

868. De appelrechters namen aan dat de schade waarvoor vergoeding werd 
gevorderd inderdaad niet voortvloeide uit een (ingetreden) beroepsziekte, maar 
oordeelden desalniettemin dat de vordering afgewezen moest worden:

“De burgerlijke partijen [beperken] ten onrechte de in artikel 51 bepaalde immuniteit 
van de werkgever (…) tot de schade die het voorwerp is van de beroepsziektewet; (…) dat 
zulks eveneens geldt met betrekking tot de bepaling van artikel 46 van de arbeidsonge-
vallenwet; (…) dat terecht wordt gesteld dat de immuniteitsregels (buiten eventueel met 
betrekking tot de goederenschade) elke aanspraak op basis van artikel 1382 en volgende 
van het Burgerlijk Wetboek uitsluit en dat in voorkomend geval kan worden vergoed op 
basis van de regels van de beroepsziektewet en de arbeidsongevallenwet en dat het hof 
ten deze aanmerkt dat het Fonds der Beroepsziekten tot op heden slechts zeer sporadisch 
en slechts in bepaalde gevallen en eerder zelden blijkt tussengekomen te zijn; (…) dat een 
onopzettelijke aantasting van de lichamelijke integriteit als gevolg van een foutieve 
blootstelling aan benzeen of andere toxische stoff en zoals voorgehouden niet het voor-
werp kan uitmaken van een burgerlijke vordering behoudens in het geval van opzette-
lijke slagen en wanneer dus de letsels opzettelijk werden veroorzaakt” (arrest p. 70-71)

869. Eiser had voor het Hof van Cassatie de schending van onder meer de over-
eenkomstige bepalingen in de beroepsziektewet en van de artikelen 1382 en 1383 
BW aangevoerd, nu eiser vergoeding vorderde voor schade die in zijn visie noch 

1211 Cass. 24 januari 1995, AR nr. P930724N, www.juridat.be.



Deel 3. De omgang met asbestregelateerde gezondheidsschade in het positieve recht

434 Intersentia

door de arbeidsongevallenwet, noch door de gecoördineerde wetsbepalingen 
inzake de beroepsziekten wordt vergoed.

870. Het Hof van Cassatie liet het arrest in stand. Het Hof verwierp de cassatie-
voorziening op volgende gronden:

“Overwegende dat, blijkens artikel 51, lid 1 van de Beroepsziektenwet, de getroff ene van 
een beroepsziekte of diens rechthebbenden van de werkgever diens werklieden of onder-
geschikten, op de schade aan goederen na, geen schadevergoeding kunnen vorderen ten-
zij de werkgever, diens werklieden of ondergeschikten de beroepsziekte opzettelijk heb-
ben veroorzaakt;
Overwegende dat het onderdeel enkel opkomt tegen de afwijzing van de vorderingen van 
de eisers tot vergoeding, wegens onopzettelijke slagen en verwondingen, van ‘actuele 
psychologische en morele schade (…)’ die ‘wel een gevolg van (de) bloedafwijkingen (is) 
doch niet van een beroepsziekte” en die “geen verband houdt met een beroepsziekte’;
Dat het arrest deze vorderingen niet toelaatbaar verklaart op grond dat de eisers ‘geen 
aanspraken en vorderingen tot schadeloosstelling ten laste van de werkgevers, de onder-
nemingshoofden (…) of diens ondergeschikten kunnen (instellen) buiten de wet’ en dat 
de eisers ‘ten onrechte de in artikel 51 (van de Beroepsziektenwet) bepaalde immuniteit 
van de werkgever beperken tot de schade die het voorwerp is van de beroepsziektewet’, 
dat ‘de immuniteitsregels (buiten (…) de goederenschade) elke aanspraak op basis van 
artikel 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek uitsluit(en) (…)’, dat ‘een onopzet-
telijke aantasting van de lichamelijke integriteit als gevolg van een foutieve blootstelling 
aan benzeen of andere toxische stoff en zoals voorgehouden, niet het voorwerp kan uit-
maken van een burgerlijke vordering behoudens in het geval van opzettelijke slagen en 
wanneer dus de letsels opzettelijk werden veroorzaakt’.

871. Dit arrest leest als een vervolg van een eerder door het Hof van Cassatie 
gewezen arrest van 5 mei 1992.1212 In dat arrest had het Hof een vordering tot 
vergoeding van psychische schade afgewezen naar aanleiding van een arbeidson-
geval. Het Hof had in zijn arrest in 1992 bepaald dat voor de (immateriële) scha-
deposten die volgen uit een arbeidsongeval en die niet gedekt worden overeen-
komstig de arbeidsongevallenregeling geen vordering tot vergoeding meer kan 
ingesteld worden tegen de werkgever.

872. Het arrest van 24 januari 1995 lijkt echter veel verder te gaan dan het arrest 
van 5 mei 1992. Waar in het arrest van 5 mei 1992 wel nog bepaald werd dat geen 
aansprakelijkheidsvordering kan worden ingesteld voor de immateriële schade 
die voortvloeit uit een arbeidsongeval of beroepsziekte, laat het Hof van Cassatie 
in zijn arrest van 24 januari 1995 het oordeel van het appelgerecht in stand dat er 
geen aansprakelijkheidsvordering tout court kan worden ingesteld tegen de werk-
gever, zelfs voor schade die geen verband houdt met een arbeidsongeval of met 

1212 Cass. 5 mei 1992, Arr.Cass. 1991-92, nr. 462.
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een beroepsziekte. In de casus waarvan de beslechting werd voorgelegd aan de 
feitenrechter was dit immers de aanname, hoewel deze aanname op zichzelf 
betwistbaar lijkt. Het ging immers om een vordering tot vergoeding van angst-
schade en van kosten van nog niet ingetreden schade die verband hielden met een 
blootstelling aan benzeen in de beroepssfeer.

873. Deze interpretatie is echter zeer betwistbaar. Een werknemer zou in deze 
visie bijvoorbeeld zijn werkgever zelfs niet aansprakelijk kunnen stellen voor 
schade die geen verband houdt met de aantasting van zijn fysieke integriteit als 
dusdanig, zoals stress op het werk, en de daarmee gepaard gaande medische kos-
ten.1213 In de eerste plaats vindt deze stelling geen steun in de wettekst zelf.1214 
Bovendien zou dit uitgangspunt tot gevolg hebben dat, in tegenstelling tot het 
Nederlandse recht, waar de werkgever voor alle schade aansprakelijk kan worden 
gesteld na miskenning van artikel 7:685 BW of artikel 7:611 BW, de miskenning 
van de verplichting om er als een goed huisvader ervoor te zorgen dat de arbeid in 
veilige omstandigheden wordt verricht (art. 20 lid 2 Arbeidsovereenkomstenwet) 
thans geen aanleiding zou kunnen geven tot een civielrechtelijke vordering naar 
Belgisch recht, zelfs wanneer de daaruit voortvloeiende schade (stress, depressie 
enz.) geen beroepsziekte uitmaakt. Elders heb ik verdedigd dat deze verregaande 
interpretatie van de immuniteit van de werkgever onjuist voorkomt.1215 De bur-
gerrechtelijke immuniteit speelt mijns inziens enkel voor de schade die het gevolg 
is van een beroepsziekte, niet voor immateriële schade die geen verband houdt 
met een beroepsziekte. De interpretatie die het Hof van Cassatie in zijn arrest van 
24 oktober 19941216 aan de civielrechtelijke immuniteit gaf lijkt mij om die reden 
de meer correcte interpretatie.

874. Hierna wordt de rechtspraak van het Hof van Cassatie wat betreft  de toe-
passing van de immuniteitsregeling voor de werkgever en zijn ondergeschikten, 
ratione personae verder onderzocht.

1213 Medische kosten ter opsporing van een asbestgerelateerde beroepsziekte zouden eventueel ook 
vergoed kunnen worden via een tussenkomst van het Fonds voor Beroepsziekten, in het kader 
van de preventieve acties van het Fonds. Het KB van 30 december 1982 (BS 12 januari 1983) 
legde de wettelijke basis voor de terugbetaling van de kosten voor verstrekkingen van genees-
kundige verzorging aan personen bedreigd met een beroepsziekte (art.  31 lid 5 
Beroepsziektewet). Deze tegemoetkoming wordt beperkt tot het persoonlijk aandeel van de 
patiënt in de ziektekosten, na tussenkomst van het Ziekenfonds.

1214 Art. 51 van de Beroepsziektewet heeft  het immers over ‘de getroff ene of diens rechthebbenden’; 
de categorie ‘rechthebbenden’ in de zin van de wet is krachtens art. 33 van dezelfde wet limita-
tief omschreven.

1215 E. de Kezel, “Slachtoff ers van beroepsziekteregeling en hun vergoedingsproblemen. Analyse 
van de beroepsziekteregeling in Nederland, België en Frankrijk”, L&S 2001, p. 19 e.v.; “La répa-
ration du dommage corporel suite à une exposition à l’amiante”, RGAR 2001, deel 1: nr. 13.426, 
deel 2: nr. 13.440.

1216 Cass. 24 oktober 1994, RW 1994-95, 949, RGAR 1996, nr 12.573.



Deel 3. De omgang met asbestregelateerde gezondheidsschade in het positieve recht

436 Intersentia

(b) Ratione personae

875. Conform de traditionele rechtspraak van het Hof van Cassatie kon de 
immuniteit van de werkgever en zijn ondergeschikten ingeroepen worden tegen 
alle derden die schade hebben geleden ten gevolge van de beroepsziekte van het 
slachtoff er, dus ook tegen diegene die geen aanspraakgerechtigden zijn in de zin 
van de wet.1217 De quasi-immuniteit van de werkgever en zijn ondergeschikten 
strekte zich dus ook uit tot slachtoff ers die geen uitkering kregen op grond van de 
beroepsziekteregeling (bv. de echtgenote en de kinderen van de getroff ene bij een 
niet-dodelijk arbeidsongeval of beroepsziekte, of de samenwonende partner, aan-
gezien deze niet in de categorie ‘aanspraakgerechtigden’ van de beroepsziektere-
geling is opgenomen).1218 In de rechtspraak en de literatuur bestond lange tijd 
discussie over de vraag of de immuniteitsregel ook geldt ten overstaan van hen die 
geen rechthebbenden zijn in de zin van de arbeidsongevallen- en beroepsziektere-
geling.1219

876. Deze interpretatie vond immers geen steun in de wettekst zelf, waarin 
enkel wordt bepaald dat de burgerrechtelijke vordering voor ‘de getroff ene en zijn 
rechthebbenden’ wordt uitgesloten (cf. art. 51 Beroepsziektewet). De rechthebben-
den in de zin van de wet zijn limitatief opgesomd (in beginsel is dit enkel de 
echtgeno(o)t(e) versus de samenwonende partner en de kinderen, bij overlijden 
van het slachtoff er, zie hoger). Het Arbitragehof heeft  echter geoordeeld in een 
arrest van 1 maart 2001 dat het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel wordt geschon-
den indien de burgerrechtelijke immuniteitsregeling zo kan worden begrepen dat 
ze kan tegengeworpen worden aan personen die geen rechthebbenden zijn in de 
zin van de wet (bv. de samenwonende partner) of die – hoewel zij wel rechtheb-
benden zijn in de zin van de wet – in een concreet geval uitgesloten worden van 
vergoeding (bv. alle ‘derden’ wanneer het niet om een dodelijk ongeval gaat).1220 

1217 De Franse rechtspraak kende aan de immuniteit van de werkgever vroeger ook een absolute 
draagwijdte toe, maar het Franse Hof van Cassatie heeft  deze zienswijze expliciet verworpen 
begin jaren negentig, in een zaak die betrekking had op echtgenoot van het slachtoff er van een 
arbeidsongeval. Bij overleven van de getroff ene van een arbeidsongeval, had hij volgens de 
klassieke leer geen recht had op enige vergoeding en kon hij ook de werkgever niet kon aan-
spreken op buitencontractuele grondslag..

1218 Cf. Cass. 16 januari 1956, Pas. 1956, I, p. 467; Cass. 2 november 1994, De Verz. 1996, p. 611, wat 
betreft  de arbeidsongevallenregeling (naar analogie geldt hetzelfde voor de beroepsziekterege-
ling).

1219 Zie hierover meer uitgebreid E. de Kezel, “Slachtoff ers van beroepsziekteregeling en hun ver-
goedingsproblemen. Analyse van de beroepsziekteregeling in Nederland, België en Frankrijk”, 
L&S 2001, p. 19 e.v.; “La réparation du dommage corporel suite à une exposition à l’amiante”, 
RGAR 2001, deel 1: nr. 13.426, deel 2: nr. 13.440.

1220 Arbitragehof 1  maart 2001, nr.  31/2001. De uitspraak betrof de arbeidsongevallenregeling, 
maar kan naar analogie ook worden toegepast op de beroepsziektenwetgeving. Zie ook: J. 
Clesse en V. Neuprez, “L’appréciation par la Cour d’Arbitrage des exonérations de responsabi-
lité civile dans le droit des accidents du travail’, JLMB 2001, p. 780-784. Het Arbitragehof moti-
veerde haar beslissing door erop te wijzen dat de vaste vergoeding waarin de wet voorziet, 
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Een andere visie volhouden zou zeer onbillijke gevolgen kunnen sorteren, aange-
zien de benadeelden dan over geen enkele aanspraak op vergoeding beschikken 
voor hun schade ten gevolge van de beroepsziekte; noch ten laste van het Fonds 
voor Beroepsziekten, noch ten laste van de aansprakelijke werkgever, en in die zin 
een inbreuk kunnen uitmaken op het gelijkheidsbeginsel en de bescherming van 
het recht op veiligheid en gezondheid.1221

877. Het Hof van Cassatie heeft  in een opmerkelijk arrest van 21 mei 2002 zijn 
rechtspraak gewijzigd naar aanleiding van de aansprakelijkheidsvordering van 
een moeder van het slachtoff er van een niet-dodelijk arbeidsongeval tegen de 
werkgever bij wie haar zoon in dienst was geweest.1222 De appelrechters hadden 
de vordering tot schadevergoeding op grond van het aansprakelijkheidsrecht 
afgewezen, nu eiseres wel een van de gerechtigden was in de zin van de arbeidson-
gevallenwetgeving, maar in het specifi eke voorliggende geval (de benadeelde was 
niet overleden) geen eigen recht had op een vergoeding. De wettigheidskritiek van 
eiseres trof doel. Het Hof van Cassatie oordeelde dat de immuniteit van de werk-
gever beperkt blijft  tot de vergoedingsgerechtigden die een vergoeding ontvangen 
krachtens de arbeidsongevallenregeling, voor de met het arbeidsongeval samen-
hangende schadeposten1223:

“Overwegende (…) dat het begrip ‘rechthebbenden’ bedoeld in vermeld artikel 46, § 1, 
enkel betrekking heeft  op de personen, bedoeld in de artikelen 12 tot 17 van diezelfde 
wet, die recht hebben op de vergoedingen waarin die wet voorziet; dat die immuniteit 
niet geldt ten aanzien van personen die geen recht hebben op vergoedingen krachtens de 
Arbeidsongevallenwet (…);
Overwegende dat in geval van niet-dodelijk arbeidsongeval, alleen de getroff ene zelf 
aanspraak maakt op vergoedingen krachtens de Arbeidsongevallenwet; Dat eiseres, 
moeder van de getroff ene van een niet-dodelijk arbeidsongeval, geen rechthebbende is in 
de zin van vermeld artikel 46 zodat de in dat artikel bedoelde immuniteit van de werk-
gever, zijn lasthebber of zijn ondergeschikte ten aanzien van haar niet geldt; Dat de 
appelrechters door de vordering van eiseres, gesteund op artikel 1384 Burgerlijk Wet-
boek, niet ontvankelijk te verklaren op grond dat de verweerders immuniteit genieten 
krachtens vermeld artikel 46, deze wetsbepalingen schenden”.

zowel de materiële schade als de immateriële schade geheel of gedeeltelijk dekt (overweging 
B7), hetgeen echter niet strookt met de meerderheidsopvatting in de literatuur en rechtspraak, 
en overigens evenmin het geval is in de Franse beroepsziekteregeling (zie hierna).

1221 Arbitragehof 1  maart 2001, nr.  31/2001. De uitspraak betrof de arbeidsongevallenregeling, 
maar kan naar analogie ook worden toegepast op de beroepsziektenwetgeving. Zie ook: J. 
Clesse en V. Neuprez, “L’appréciation par la Cour d’Arbitrage des exonérations de responsabi-
lité civile dans le droit des accidents du travail’, JLMB 2001, p. 780-784. Zie ook E. de Kezel, “La 
réparation du dommage corporel suite à une exposition à l’amiante”, RGAR 2001, deel 1: 
nr. 13.426, deel 2: nr. 13.440.

1222 Cass. 21 mei 2002, AR nr. P001635N, zie www.juridat.be.
1223 Cassatie 21  mei 2002, AR nr.  P001635N, zie www.juridat.be; zie hierover V. Vervliet, a.w., 

p. 273 e.v.
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878. Op de burgerrechtelijke immuniteit van de werkgever is de afgelopen 
decennia overigens, nog los van de asbestschadeproblematiek, veel kritiek gele-
verd, zowel in de literatuur als in de rechtspraak.1224

879. Het Grondwettelijk Hof heeft , met inbegrip van het besproken arrest van 
1 maart 2001, tot op heden een tiental arresten gewezen waarin uitspraak werd 
gedaan over de grondwettelijkheid van de immuniteit van de werkgever in de con-
text van de arbeidsongevallenwetgeving als vergoedingssysteem.1225 Deze arres-
ten hadden allen betrekking op de immuniteit van de werkgever in de arbeidson-
gevallenregeling, maar zijn, voor zover ze overeenstemmend van toepassing zijn, 
uiteraard ook naar analogie van toepassing op de beroepsziekteregeling.1226

880. In een aantal van die arresten stonden de forfaitaire vergoedingsregeling 
en de immuniteit van de werkgever ter discussie. Wat opvalt in de rechtspraak 
van het Hof, is dat het uitgangspunt van een forfaitaire vergoedingsregeling met 
als keerzijde de immuniteit van de werkgever op zichzelf weliswaar door het Hof 
niet strijdig wordt geacht met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel, maar toch 
zeer restrictief wordt toegepast en tot zijn essentie herleid.

881. De volgende twee besproken arresten tonen aan dat voor zover de forfai-
taire vergoedingsregeling verder zou gaan dan datgene waarvoor ze stricto sensu 
is bedoeld, ze niet aanvaardbaar is voor het Hof:

Op 12 november 1991 overleed een werknemer, vóór de leeft ijd van 25 jaar, in een ver-
keersongeval op de weg naar en van het werk. De ouders van het slachtoff er hebben de 
rente aangevraagd bedoeld in de artikelen 15, 20 en 20bis van de arbeidsongevallenwet 
van 10 april 1971. De verwijzende rechter licht toe dat, volgens de in het geding zijnde 
bepalingen, de ouders van het slachtoff er dat overleden is bij een arbeidsongeval recht 

1224 Zie hierover “Slachtoff ers van beroepsziekteregeling en hun vergoedingsproblemen. Analyse 
van de beroepsziekteregeling in Nederland, België en Frankrijk”, L&S 2001, p. 19 e.v.; “La répa-
ration du dommage corporel suite à une exposition à l’amiante”, RGAR 2001, deel 1: nr. 13.426, 
deel 2: nr. 13.440; zie ook B. Lietaert, “Is de immuniteit van de arbeidsongevallenwetten en de 
beroepsziektewet aan eenieder tegenwerpelijk?”, TSR 1996, p.  166-169, en J. Huys, 
“Ongrondwettigheid van artikel  46 §  1 van de Arbeidsongevallenwet van 10  april 1971: de 
civielrechtelijke immuniteit in de professionele risicoverzekering ter discussie”, RW 1996-
1997, p. 1385 e.v.; en zie recent onder meer: E. De Simone en M. Pétré, “De burgerrechtelijke 
sanctionering: immuun aan verandering?”, Soc.Kron. 2011, p. 517-523.

1225 E. de Kezel, “Slachtoff ers van beroepsziekteregeling en hun vergoedingsproblemen. Analyse 
van de beroepsziekteregeling in Nederland, België en Frankrijk”, L&S 2001, p. 19 e.v.; “La répa-
ration du dommage corporel suite à une exposition à l’amiante”, RGAR 2001, deel 1: nr. 13.426, 
deel 2: nr. 13.440.

1226 Het betreft  Arbitragehof 16 januari 1997, nr. 3/97; Arbitragehof 21 oktober 1998, nr. 101/98; 
Arbitragehof 1 maart 2001, nr. 31/2001; Arbitragehof 18 april 2001, nr. 52/2001; Arbitragehof 
13 maart 2002, nr. 47/2002; Arbitragehof 26 juni 2002, nr. 115/2002; Arbitragehof 29 januari 
2004, nr.  16/2004; Arbitragehof 7  juli 2004, nr.  124/2004; Arbitragehof 11  mei 2005, 
nr. 88/2005; GwH 17 januari 2008, nr. 17/2008, zie www.grondwettelijkhof.be.
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hebben op een lijfrente (artikelen 15 en 20 van de arbeidsongevallenwet) tot op het ogen-
blik waarop het slachtoff er de leeft ijd van 25 jaar zou hebben bereikt (art. 20bis van de 
wet). Zij blijven de rente ook na die datum ontvangen wanneer het slachtoff er voor hen 
de belangrijkste kostwinner was (zelfde artikel), wat te dezen niet het geval was. In 
tegenstelling tot andere leden van het gezin die geen rechthebbenden van het slachtoff er 
zijn in de zin van het voormelde artikel 46, § 1, en die bijgevolg geen recht hebben op een 
arbeidsongevallenvergoeding, zijn de ouders van het slachtoff er rechthebbenden (art. 46, 
§ 1, 4°). De verwijzende rechter besliste dat alleen de volgens het gemeen recht toege-
kende vergoeding, die geen betrekking kan hebben op de vergoeding van de lichamelijke 
schade zoals zij gedekt is door de arbeidsongevallenwet, mag worden samengevoegd met 
de krachtens de wet toegekende vergoedingen (art. 46, § 2, tweede lid), en dat volgens een 
arrest van het Hof van Cassatie van 2 november 1994, de door de arbeidsongevallenwet 
gedekte lichamelijke schade in geval van een dodelijk ongeval de materiële en morele 
schade is die voortvloeit uit het overlijden.

882. Aan het Arbitragehof werd in deze zaak de vraag voorgelegd of de artike-
len 20bis, 46, § 2, tweede lid, 47, eerste lid, 59quinquies en 59, 9° van de arbeidson-
gevallenwet van 10 april 1971, afzonderlijk beschouwd of in onderlinge samen-
hang gelezen, strijdig met de artikelen 10 en 11 van de Grondwet zijn doordat, 
enerzijds, de ouders van de getroff ene van een dodelijk arbeidsongeval die op 
grond van de artikelen 15 en 20 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 
een rente hebben ontvangen maar die deze ingevolge artikel  20bis (vanaf de 
datum waarop de getroff ene 25 jaar zou zijn geworden), van die wet niet langer 
genieten, niet de gemeenrechtelijke vergoeding kunnen vorderen van de schade 
die het gevolg is van het overlijden, ten laste van de persoon die aansprakelijk is 
voor het ongeval en die niet de werkgever of een van diens ondergeschikten of 
lasthebbers is, terwijl, anderzijds, de ouders van de getroff ene van een gemeen-
rechtelijk dodelijk ongeval dat wel kunnen doen?

883. Het Hof heeft  in zijn arrest van 7 juli 2004 geoordeeld dat dat inderdaad 
het geval is: Het instellen van een gemeenrechtelijke rechtsvordering tegen de 
aansprakelijke die niet de werkgever of een van diens ondergeschikten of lastheb-
bers is, is immers niet van die aard dat het de sociale vrede en de arbeidsverhou-
dingen binnen de bedrijven zou kunnen verstoren. Ten aanzien van de door de 
ouders geleden morele schade, is het op de leeft ijd van het slachtoff er gebaseerde 
onderscheid bovendien niet pertinent om de met de arbeidsongevallenregeling 
nagestreefde doelstellingen te bereiken.

884. Een arrest van 1 maart 2001 dat een mooie illustratie vormt van de terug-
houdende opstelling van het Grondwettelijk Hof had betrekking op de volgende 
feiten.

Er was sprake van een dodelijk arbeidsongeval van een werknemer, waarbij de werkge-
ver of zijn ondergeschikten voor de strafrechter werden vervolgd en waarbij hun straf-
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rechtelijke aansprakelijkheid voor het ongeval was bewezen. De eisende partijen voor de 
verwijzende rechters zijn allen familieleden van de getroff enen, van wie sommigen door 
de wetsverzekering inzake arbeidsongevallen zijn vergoed en anderen, die niet tot de 
categorieën behoren die de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 beoogt, niet. Zij heb-
ben zich allen burgerlijke partij gesteld om te worden vergoed voor het nadeel dat zij 
beweren te hebben geleden door het overlijden van hun naaste en waarvan zij staande 
houden dat het niet of slechts gedeeltelijk door de tegemoetkoming van de verzekering is 
hersteld. Vanuit de vaststelling dat artikel  46, §  1, van de arbeidsongevallenwet van 
10 april 1971 de mogelijkheid uitsluit dat een rechtsvordering wordt ingesteld door de 
rechthebbenden van het overleden slachtoff er tegen de werkgever (of zijn ondergeschikte) 
die het ongeval heeft  veroorzaakt, zelfs wanneer de begane fout aanleiding geeft  tot ver-
volging en een strafrechtelijke veroordeling, stellen de verwijzende rechtscolleges het Hof 
een vraag over de verenigbaarheid van die bepaling met de artikelen 10 en 11 van de 
Grondwet.

885. Het hof oordeelde in zijn arrest van 1  maart 2001 dat het verwijzende 
rechtscollege het begrip ‘rechthebbenden’ bedoeld in artikel 46, § 1 van de wet van 
10 april 1971 in die zin interpreteert dat het niet alleen gaat om de rechthebben-
den van de vaste vergoedingen die deze wet beoogt in geval van overlijden van het 
slachtoff er, maar ook om al diegenen die als gevolg van het arbeidsongeval van het 
slachtoff er aanspraak zouden kunnen maken op een vergoeding, op grond van de 
artikelen 1382 en volgende BW. In tegenstelling tot de rechthebbenden van het 
overleden slachtoff er bedoeld in de artikelen 12 tot 17 van de arbeidsongevallen-
wet van 10 april 1971, die onder zekere voorwaarden aanspraak kunnen maken 
op de vaste vergoedingen waarin de wet voorziet, kunnen de personen die niet 
door die artikelen worden beoogd, op geen enkele vergoeding aanspraak maken, 
of de schade die zij als gevolg van het overlijden hebben geleden, nu materieel is 
dan wel immaterieel. Rekening houdend met de logica van het systeem komt het 
onevenredig voor dat deze laatste geen enkel recht op schadevergoeding hebben: 
het voordeel van het gemeenrechtelijk systeem van schadevergoeding kan hun 
niet worden ontnomen om reden van een bijzonder systeem dat elke vergoeding 
wat hen betreft  uitsluit.

C. Naar een inperking van de civielrechtelijke immuniteit van de werkgever?

886. Hoewel het Grondwettelijk Hof wel het toepassingsgebied van de immuni-
teitsregeling strikt heeft  ingeperkt, heeft  het Grondwettelijk Hof het systeem van 
de immuniteit van de werkgever op zichzelf nooit als ongrondwettig beoordeeld. 
Dit is een rechtspolitieke keuze. Voor het Grondwettelijk Hof zijn de twee klas-
sieke argumenten die ter fundering van de immuniteit worden aangevoerd blijk-
baar (nog steeds) voldoende om dit onderscheid tussen werkgevers en andere 
potentiële schadeveroorzakers te legitimeren. Deze argumenten zien, zoals 
bekend, enerzijds op de wil van de wetgever om de sociale verhoudingen niet te 
verstoren. Anderzijds zien ze op de wil van de wetgever om de fi nanciële last die 
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de werkgever draagt voor de (premies voor de) vergoedingen die hij automatisch 
verschuldigd is bij een arbeidsongeval of beroepsziekte, niet te verzwaren.1227

887. Via een wetsvoorstel van 8 juli 2003, ingediend door Karine Lalieux, werd 
wel een poging ondernomen om de civielrechtelijke immuniteit van de werkgever 
gewoon te schrappen, in lijn met de vergoedingsregeling voor verkeersslachtof-
fers. In beide verzekeringssystemen rust op de door de wet aangewezen veroorza-
ker van het risico de plicht om een persoonsschadeverzekering voor derden te 
onderschrijven. Van een aansprakelijkheidsbeperking voor de verzekeringne-
mers is in de vergoedingsregeling voor verkeersslachtoff ers geen sprake; wel is de 
WAM-verzekeraar verplicht de persoonsschade van zwakke weggebruikers als 
gevolg van een verkeersongeval waarin het verzekerde motorrijtuig is betrokken, 
te vergoeden, waarna de verzekeraar in de door de wet en de polis voorziene 
omstandigheden eventueel nog regres kan nemen op zijn verzekeringnemer. Het 
wetsvoorstel-Lalieux stelde voor om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van 
de werkgever in dezelfde zin te herstellen wanneer de beroepsziekte of het arbeids-
ongeval door diens fout werd veroorzaakt. In het wetsvoorstel werd het onder-
scheid tussen verkeersslachtoff ers die wel een integrale vergoeding ten laste van 
de verantwoordelijke dader kunnen bekomen en slachtoff ers van arbeidsongeval-
len en beroepsziekten, die dat niet kunnen, bekritiseerd.1228

888. Mijns inziens wordt hierbij echter te snel voorbijgegaan aan twee belang-
rijke verschillen tussen verkeersongevallen enerzijds en ongevallen en beroeps-
ziekten in de professionele sfeer anderzijds. Ten eerste is er het gegeven dat de 
werkgever, anders dan de automobilist, veelal niet als ‘de veroorzaker’ van het 
ongeval of van de beroepsziekte kan worden aangeduid. Vaak valt geen veroorza-
ker of verantwoordelijke aan te duiden of ligt de verantwoordelijkheid bij de 
werknemer zelf of een van zijn collega’s (leidinggevenden). Een tweede verschil is 
dat, anders dan bij verkeersongevallen, waar de schade in de regel onmiddellijk 
ontstaat (ook al kan de schade naar haar aard nog niet ingetreden zijn zoals dat 
ook het geval is bij toekomstige schade), dit anders ligt bijvoorbeeld bij beroeps-
ziekten, waar de schade vaak sluipend en na verloop van vele decennia ontstaat. 
In tegenstelling tot wat de regel is bij verkeersongevallen, is een beroep op het 
aansprakelijkheidsrecht jegens de schadeveroorzaker of zijn aansprakelijkheids-
verzekeraar met name bij beroepsziekten vaak niet zinvol.

889. De kritiek is nochtans bekend en niet nieuw. Van Langendonck voorspelde 
twintig jaar geleden al de evolutie naar een geleidelijke afb raak van de civielrech-
telijke immuniteit van de werkgever, omdat het “op den duur moeilijk te aanvaar-

1227 Y. Jorens, “100 jaar arbeidsongevallenwet. De immuniteit van de werkgever bij arbeidsonge-
vallen: een rechtsvergelijkende analyse”, BTSZ 2004, p. 553 e.v.; V. Vervliet, a.w. 2007, p. 88 e.v.

1228 Cass. 21 mei 2002, RW 2002-03, p. 941.



Deel 3. De omgang met asbestregelateerde gezondheidsschade in het positieve recht

442 Intersentia

den wordt dat gelijkaardige slachtoff ers in het ene geval alleen de forfaitaire vergoe-
ding, en in het andere geval ook de gemeenrechtelijke schadevergoeding kunnen 
ontvangen.” Van Langendonck bekritiseerde niet alleen het onderscheid dat door 
de wetgever gemaakt wordt tussen slachtoff ers van arbeidsongevallen en beroeps-
ziekten en andere slachtoff ers, vanuit het oogpunt van het recht op eenieder op 
een integrale vergoeding van zijn gezondheidsschade, maar ook het principe zelf 
van de civielrechtelijke immuniteit van de werkgever:

“De slotconclusie moet zijn: al te lang zijn de slachtoff ers van arbeidsongevallen, later 
gevolgd door beroepsziekten, in een isolement gehouden, dat onder de schijn van een 
geprivilegieerde regeling – die ook in bepaalde omstandigheden inderdaad gunstig is – 
een aantal negatieve gevolgen heeft , en dat in de huidige tijd niet meer vol te houden is. 
In de eerste plaats moet een einde gemaakt worden aan de achteruitstelling van slachtof-
fers van arbeidsongevallen en beroepsziekten ten aanzien van de mogelijkheid van vol-
ledige vergoeding wanneer zij geen schuld hebben aan het ongeval of de aandoening, en 
zij de fout van de werkgever kunnen bewijzen. Het gaat om het herstellen van een pri-
mordiaal recht van iedere burger dat de werknemer niet mag ontnomen worden.”1229

890. Hoewel de gedachte aan een institutionele diversiteit aan vergoedingsrege-
lingen lange tijd bekritiseerd werd vanuit het gelijkheidsdenken1230, kan alleen 
maar vastgesteld worden dat van de beoogde gelijkheid in schadevergoedingsre-
gelingen vandaag de dag nog lang geen sprake is, sterker, dat er een tegenoverge-
stelde tendens schijnt te bestaan richting de uitbreiding van bijzondere vergoe-
dingsarrangementen voor specifi eke categorieën gedupeerden als nieuwe fase in 
de sociale verzorgingsstaat (zie hierover meer in deel vier). Mijns inziens is de 
vraag vandaag niet langer of gelijkheid in het schadevergoedingsrecht moet wor-
den nagestreefd, maar, meer pragmatisch, welke beleidsruimte er bestaat voor de 
overheid om in een institutionele diversiteit aan vergoedingsregelingen te voor-
zien, tegen de achtergrond van een rechtssysteem waarin het uitgangspunt van 
gelijkheid en non-discriminatie van gelijkaardige categorieën rechtssubjecten 
voorop staat (zie hierover deel vier).

891. Een gans andere kwestie is de wenselijkheid en de mogelijkheid van de 
inperking van de bijzondere immuniteit van de werkgever. Uitgangspunt lijkt te 
zijn dat de Belgische wetgever en het Grondwettelijk Hof niet bereid lijken te zijn 
om het kader van de immuniteit van de werkgever fundamenteel te gaan wijzigen. 
Dat neemt niet weg dat een tussenweg die ziet op het inperken van de situaties 
waarin de benadeelde geen beroep kan doen op het aansprakelijkheidsrecht (en 
zijn vorderingsrechten dus ingeperkt ziet), wel de moeite van het verkennen waard 
is. Hierna worden daarom eerst de uitzonderingen op het principe van de civiel-
rechtelijke immuniteit van de werkgever opgelijst.

1229 J. Van Langendonck, “Arbeidsongeval en aansprakelijkheid”, TSR 1988, p. 73.
1230 Zie H. Bocken, “Het aansprakelijkheidsrecht in de steigers”, TPR 1999, p. 567-577.
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(a) Wettelijke uitzonderingen op het principe van de civielrechtelijke 
immuniteit

892. Op de burgerrechtelijke immuniteit van de werkgever en zijn onderge-
schikte is thans naar Belgisch recht één uitzondering voorzien (vandaar de term: 
‘quasi-immuniteit’). Dit is het geval waarbij de werkgever of zijn ondergeschikte 
de beroepsziekte opzettelijk heeft  veroorzaakt. In dit geval blijft  de burgerrechte-
lijke vordering mogelijk.1231 Met het geval van opzet wordt gelijkgesteld, de situa-
tie waarbij de werkgever zijn verplichtingen inzake de arbeidsveiligheid en hygi-
ene niet is nagekomen na hiertoe eerst schrift elijk te zijn aangemaand door de 
sociale inspectie.1232 Deze bepaling werd ingevoegd in 1963, na spoedadvies van 
de Raad van State, via programmawetten en zonder grondige discussie in het Par-
lement1233 en lijkt tot op heden nog niet te hebben bijgedragen tot een betere pre-
ventie.1234

893. Aangezien de arbeids- en veiligheidsreglementering met betrekking tot 
bescherming tegen blootstelling aan asbest pas werd uitgevaardigd vanaf de jaren 
tachtig (zie hierover deel twee), zal deze bepaling dus maar uitzonderlijk kunnen 
aangewend worden in asbestschadezaken. Het gros van de ziektegevallen vindt 
immers zijn oorsprong in een blootstelling aan asbest vóór deze periode.

894. Tot op heden is er nog maar één uitspraak bekend in de Belgische rechts-
praktijk, waarbij een toenmalige werknemer, die getroff en werd door mesotheli-
oom, getracht heeft  om zijn werkgever in rechte aan te spreken tot verhaal van zijn 
restschade in een asbestzaak.

Eiser heeft  van 1 november 1973 tot 31 mei 1975 gewerkt voor de verwarmingsinstalla-
teur Axima, en vervolgens van 23 maart 1981 tot 16 juni 1993 voor de verwarmingsin-
stallateur Illochroma, waar bij op beide arbeidsplaatsen blootgesteld werd aan asbest. 
Bij beslissing van het Fonds voor Beroepsziekten van 12 april 1996 werd bij hem meso-
thelioom vastgesteld, en werd hij 100% arbeidsongeschikt verklaard. Eiser, zijn echtge-
note en kinderen stelden in 1997 een aansprakelijkheidsvordering in tegen alle toenma-
lige werkgevers tot vergoeding van hun (rest-)schade. Ze voerden aan dat de werkgevers 
ernstig tekort waren geschoten in hun zorgplicht, door niet te voorzien in adequate vei-
ligheidsmaatregelen die een blootstelling aan asbest hadden kunnen voorkomen of 
beperken, en dit ondanks het feit dat ze op de hoogte waren of dienden te zijn van de 
risico’s verbonden aan een asbestblootstelling. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel 
wees de vordering af.1235

1231 Art. 51 Beroepsziektewet.
1232 Art. 51 § 1, eerste lid Beroepsziektewet.
1233 V. Vervliet, a.w. 2007, p. 222.
1234 V. Vervliet, a.w. 2007, p. 222.
1235 Rb. Brussel 1 oktober 1997, AR nr. 96/7741/A.
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895. Het hof van beroep van Brussel werd gevraagd om de beslissing van de 
eerste rechter te hervormen.1236 Ook het appelgerecht oordeelde echter, mijns 
inziens terecht, dat de toepasselijke wetgeving geen ruimte bood voor een aan-
sprakelijkheidsstelling. In de eerste plaats was dat het geval omdat, zelfs indien 
zou volgehouden kunnen worden dat de toenmalige werkgevers wetens en willens 
de arbeidsbeschermingswetgeving miskend zouden hebben, deze klacht doelloos 
is wanneer door de arbeidsinspectie op dit punt geen vaststellingen zijn verricht:

“Attendu que, surtout, en disposant qu’est considéré comme ayant intentionnellement 
provoqué la maladie, tout employeur qui a continué à exposer des travailleurs au risque 
de la maladie professionnelle, alors que les fonctionnaires désignés en vertu de l’article 68 
en vue de surveiller l’exécution de la présente loi, lui ont signalé par écrit le danger 
auquel il expose ces travailleurs en ne se conformant pas aux obligations que lui impo-
sent les dispositions légales et réglementaires relatives à la sécurité et à l’hygiène du 
travail, la loi n’a pas prévu qu’était coupable de “provoquer intentionnellement la mala-
die”, l’employeur qui n’ayant pas reçu l’avertissement par écrit précité, ne se conformer-
ait aux dispositions dont les appelants invoquent la violation;”.

896. Uit de eventuele tekortkoming van de werkgever kan niet afgeleid worden 
dat hij opzettelijk de beroepsziekte heeft  willen veroorzaken:

“Qu’à supposer même que les intimées se soient abstenues de faire visiter les lieux, ce qui 
aurait, selon les appelants, donné lieu aux avertissements écrits évoqués ci-avant, omis-
sion que dénient les intimées, cette abstention même volontaire ne tomberait pas sous le 
coup de l’article 51 des lois coordonnées par l’arrêté royal du 3 juin 1970;
Que, surabondamment, à supposer établis les manquements imputés aux intimées – ce 
que celles-ci dénient – et à supposer qu’ils constituent des omissions grossières des pres-
criptions légales ou réglementaires, force serait de constater que l’article 51 des lois coor-
données par l’arrêté royal du 3 juin 1970 ne permettrait pas de considérer que le chef 
d’entreprise “a provoqué intentionnellement la maladie”, en l’espèce le mesotheliome 
(…)”.

897. Enkel wanneer de werknemer het bestaan van opzet kan bewijzen (in de 
zin dat de werknemer kan bewijzen dat de werkgever de beroepsziekte opzettelijk 
heeft  willen veroorzaken)1237, kan hij via een gewone aansprakelijkheidsproce-
dure een vergoeding vorderen voor het restant van zijn schade. Deze mogelijkheid 
is echter maar theoretisch, zoals blijkt uit dit arrest. Het feit dat een gedrag straf-
rechtelijk gesanctioneerd is, geeft  bijvoorbeeld niet automatisch aanleiding tot de 
kwalifi catie ‘opzettelijke fout’. De vordering tot vergoeding van de niet door de 
beroepsziekteuitkering gedekte schade werd in de hoger benoemde casus dan ook 
afgewezen, zowel door de eerste rechter als door het appelgerecht, omdat niet kon 

1236 Brussel 2 november 1998, AR nr. 97/AR/3383, zie www.juridat.be.
1237 Vgl. over het begrip opzet V. Vervliet, a.w. 2007, 287-290.
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worden aangetoond dat de werkgever de beroepsziekte opzettelijk had willen ver-
oorzaken (ook al zou hij wel opzettelijk de strafrechtelijk gesanctioneerde ARAB-
voorschrift en hebben overtreden).1238

898. Het bewijs van een opzettelijke fout werd volgens het hof door de eiser 
evenmin geleverd. Dit bewijs kan volgens het appelgerecht immers niet afgeleid 
worden uit het feit dat de werkgever zou nagelaten hebben om de arbeidsgenees-
heer voldoende op de hoogte te stellen van de arbeidsgezondheidsrisico’s, even-
min als uit het feit dat de werkgevers zelf sinds 1973 goed op de hoogte waren van 
de risico’s van een asbestblootstelling voor de gezondheid van de beroepsbevol-
king:

“Attendu que les appelants donnent une portée inexacte à l’article 51 en prétendant que 
la faute intentionnelle pourrait se déduire du simple fait de ne pas avoir averti la méde-
cine du travail; qu’une infraction par omission au R.G.P.T. même volontaire ne permet 
pas de considérer que le chef d’entreprise a provoqué intentionnellement la maladie dès 
lors qu’il n’a pas reçu l’avertissement écrit évoque ci-avant; Qu’à supposer qu’il soit 
démontré que les intimées et en particulier la S.A. AXIMA connaissaient depuis 1973 
les risques pouvant découler de l’exposition de son personnel à l’amiante, cette démon-
stration serait insuffi  sante pour que soit retenue à son encontre une faute intentionnelle 
au sens de l’article 51 alinéa 1 de la loi sur les maladies professionnelles”.

899. Ook de mogelijkheid om het aansprakelijkheidsrecht als gedragbeïnvloe-
dend mechanisme zijn preventieve rol te laten spelen via de door de wetgever 
restrictief omschreven uitzondering van grove nalatigheid, na vaststelling hier-
van door de arbeidsinspectie en bij herhaling, ligt dus niet voor de hand.1239 Voor 
de schade in het verleden veroorzaakt door asbestbedrijven vormt deze mogelijk-
heid in ieder geval geen werkbare hypothese, nu de eerste relevante wetgevende 
initiatieven inzake de bestrijding van gezondheidsrisico’s verbonden aan asbest-
blootstelling pas na de ‘asbestpiek’, overeenkomend met de asbestgloriejaren in 
de industrie (jaren vijft ig tot begin jaren zeventig van vorige eeuw, zie eerder 
hoofdstuk vier) zijn genomen.1240

1238 Rb. Brussel 1 oktober 1997, A.R. nr. 96/7741/A; Brussel 2 november 1998, A.R. nr. 1998/4253.
1239 Zie V. Vervliet, a.w. 2007, nr. 293; zie ook Nationale Arbeidsraad, Advies nr. 1518 van 16 juni 

2005 met betrekking tot het wetsvoorstel over de niet-verschoonbare fout voor gevallen waarin 
werknemers worden blootgesteld aan asbest, zie www.cnt-nar.be/ADVIES/advies–1518.pdf.

1240 KB 28 augustus 1986, BS 19 september 1986. Dit KB – getroff en ter uitvoering van de Europese 
asbestrichtlijn van 19 december 1983 – bepaalt dat asbesthoudende producten zo veel mogelijk 
moeten worden vervangen door producten die minder schadelijk zijn voor de gezondheid, en 
bepaalt ‘actieniveaus’ waarop dringend maatregelen moeten genomen worden om de asbestcon-
centraties in de lucht te verlagen. Voordien (in 1978) had de wetgever reeds een aantal asbest-
toepassingen (zoals spuitasbest) verboden (KB 15  december 1978, BS 2  februari 1979). De 
arbeidsreglementering inzake bescherming tegen asbest werd gecoördineerd en verfi jnd in 2006 
(KB 16  maart 2006 betreff ende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van de 
blootstelling aan asbest”, BS 23 maart 2006, zoals gewijzigd bij KB 8 juni 2007, BS 22 juni 2006.
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(b) Uitzonderingen op het principe van de civielrechtelijke immuniteit 
in de jurisprudentie

900. Zoals hoger uiteengezet heeft  het Grondwettelijk Hof de afgelopen jaren 
het kader van de immuniteitsregeling van de werkgever als uitzonderingsmaatre-
gel aanvaard, maar het toepassingskader ervan zoveel mogelijk ingeperkt ten 
aanzien van benadeelden van professionele gezondheidsschade. Twee recente 
arresten van het hof van beroep te Gent van 11 maart 2010 en van het arbeidshof 
van Gent van 13 oktober 2011 werpen nog een andere vraag op: te weten, hoe eng 
of hoe ruim het begrip ‘werkgever’ in de zin van de arbeidsongevallen- en 
beroepsziekteregeling geïnterpreteerd moet worden. De keerzijde van de medaille 
is immers de vraag welke categorie werkgevers zich op de immuniteit kan beroe-
pen.

901. Het Hof van Cassatie heeft  in het verleden herhaaldelijk beslist dat wan-
neer een werkgever-ontlener een werknemer ter beschikking stelt van een gebrui-
ker, zonder dat er een arbeidsovereenkomst werd gesloten tussen deze laatste en 
de werknemer, de gebruiker niet de werkgever is in de zin van artikel 46 § 1 van 
de Arbeidsongevallenwet, niettegenstaande de werknemer feitelijk onder diens 
gezag werkt.1241 Daaruit werd in literatuur en rechtspraak afgeleid dat de gebrui-
ker van uitzendkrachten, net als diens ondergeschikten, niet van de civielrechte-
lijke immuniteit van de werkgever beschikt ten aanzien van vorderingen tot scha-
devergoeding van de uitzendkracht en zijn rechthebbenden.1242

902. Ook het Arbitragehof heeft  in een arrest van 11 mei 2005 bevestigd dat de 
gebruiker van een uitzendkracht niet kan genieten van de civielrechtelijke immu-
niteit van de werkgever. Voor het Arbitragehof werd aangevoerd dat de gebruiker 
van een uitzendkracht, via het bedrag dat hij aan het uitzendbureau stort met het 
oog op de terbeschikkingstelling van die werknemer, het systeem fi nanciert van 
de verplichte verzekering die de risico’s van arbeidsongevallen dekt. Hierdoor zou 
hij bijdragen tot het dekken van het risico dat verbonden is aan een mogelijk 
arbeidsongeval van de uitzendkracht, op dezelfde wijze als de werkgever bedoeld 
in artikel 46, § 1 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, en tot de door de 
wetgever nagestreefde doelstelling van sociale vrede. Het zou bijgevolg discrimi-
nerend zijn aan de gebruiker niet dezelfde bescherming toe te kennen als die 
welke de werkgever geniet ten aanzien van de burgerlijke aansprakelijkheidsvor-
deringen die kunnen worden ingesteld door de slachtoff ers van een arbeidsonge-
val of hun rechthebbenden.

1241 Cass. 18  november 1975, Arr.Cass. 1976, p.  351; Cass. 7  september 1979, Arr.Cass. 1979-80, 
p. 19; Cass. 29 april 1988, Arr.Cass. 1987-88, p. 1092.

1242 Gent 22 september 1995, AJT 1995-96, p. 309, noot B. Lietaert.
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903. Het hof1243 volgde deze zienswijze niet:

“De regels waarbij de gevallen worden beperkt die aanleiding kunnen geven tot aanspra-
kelijkheidsvorderingen die voortvloeien uit een arbeidsongeval, wijken af van het 
gemeen aansprakelijkheidsrecht. De omstandigheid dat het uitzendbureau de fi nanciële 
last van de verzekeringspremies kan afwentelen op de prijs die wordt bepaald in de 
overeenkomst die het afsluit met de gebruiker van de uitzendkracht, wijzigt de verplich-
ting tot verzekering inzake arbeidsongevallen voor het uitzendbureau, als werkgever 
van de uitzendkracht, niet. Bovendien legt de wetgever geen enkele werkgever die in zijn 
bedrijf een tijdelijke arbeid wil laten uitvoeren, in de zin van artikel 1 van de wet van 
24 juli 1987, de verplichting op om een beroep te doen op een uitzendkracht. Indien hij 
voor die oplossing kiest, doet hij dat uit vrije wil en met inachtneming van het feit dat 
die oplossing hem, wat andere aspecten betreft , voordeliger lijkt, ook al verleent zij hem 
niet de immuniteit waarin is voorzien in het voormelde artikel 46, § 1, en die hij zou 
genieten, indien hij met de werknemer die hij met die tijdelijke arbeid belast, een 
arbeidsovereenkomst zou sluiten.”

904. Wel is het zo dat de collega-werknemers van de gebruiker volgens het hof 
moeten beschikken over een civielrechtelijke immuniteit, nu zij geen uitstaans 
hebben met de keuze van de gebruiker om een beroep te doen op uitzendkrachten 
in plaats van op ‘reguliere’ werknemers:

“De artikelen  7 en 8, eerste lid, van de wet van 24  juli 1987 betreff ende de tijdelijke 
arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers voor gebruikers 
schenden de artikelen 10 en 11 van de Grondwet, in zoverre zij aan de lasthebber en de 
ondergeschikte van de gebruiker van een uitzendkracht het voordeel van de immuniteit 
weigeren die de lasthebber en de ondergeschikte van de werkgever genieten die zijn 
bedoeld in artikel 46, § 1, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 Artikel 47 van 
de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 schendt de artikelen 10 en 11 van de Grond-
wet niet, in zoverre het niet uitsluit dat de wetsverzekeraar die een uitzendkracht heeft  
vergoed, bij de gebruiker van die werknemer de terugbetaling kan vorderen van de ver-
goedingen die bij de wet zijn voorgeschreven in de gevallen waarin de werkgever van een 
vaste werknemer niet tot een dergelijke terugbetaling zou kunnen worden gedwongen, 
als aansprakelijke van een dergelijk ongeval dat zijn werknemer zou zijn overkomen.”

905. In de zaak voorgelegd aan het Gentse Arbeidshof was volgende princi piële 
vraag in het geding: kan een gebruiker van arbeidskrachten, die niet de eigenlijke 
werkgever is, maar die op grond van de wetgeving op de uitzendarbeid als sanctie 
gelijkgesteld wordt met de werkgever, omdat hij in strijd met de wetgeving op de 
uitzendarbeid personeel tewerkgesteld heeft , zich ook beroepen op de immuni-
teitsregeling voorzien door de arbeidsongevallen- en beroepsziekteregeling? De 

1243 Arbitragehof 11 mei 2005, nr. 88/2005, zie www.grondwettelijkhof.be.
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eerste rechter beantwoordde deze vraag, in de procedure aangespannen door de 
werknemer ontkennend.1244

906. Anders dan de eerste rechter, oordeelde het Arbeidshof echter dat de met 
de werkgever gelijkgestelde werkgever niet kan worden aansprakelijk gesteld voor 
de inbreuken op de veiligheidsreglementering op grond van de immuniteitsrege-
ling. Het hof besliste, kort samengevat, dat de werkgever die gelijkgesteld wordt 
met de werkgever omdat hij in strijd met de wetgeving op de uitzendarbeid han-
delt, zich kan beroepen op de immuniteitsregeling1245:

“[Eiser] heeft  zoals elk slachtoff er van een arbeidsongeval enkel recht op de vergoedingen 
van de Arbeidsongevallenwet. Hij kan zijn “werkgever” niet bijkomend aanspreken. Het 
was de bedoeling van de wetgever elk slachtoff er van een arbeidsongeval een forfaitaire 
vergoeding toe te kennen, ook als het bijv. zelf een fout heeft  begaan of als niemand een 
vastgestelde fout heeft  begaan. Het slachtoff er wordt dus altijd vergoed, fout of niet. Als 
tegenhanger daarvan kan de werkgever niet verder worden aangesproken. [Eiser] dient 
zich daarbij neer te leggen.”

907. Het hof wees vervolgens de vordering af, nu aan de toepassingsvoorwaar-
den van de uitzondering op de immuniteitsregeling niet voldaan was. Het Gentse 
hof sloot daarmee aan bij een eerder arrest van het Gentse hof van beroep van 
11  maart 2010 .1246 In dit arrest had het Hof bepaald dat wanneer een uitzend-
kracht door een uitzendbureau als formele werkgever ter beschikking wordt 
gesteld van een materiële werkgever, die deze  uitzendkracht tewerkstelt in strijd 
met artikel  1 van de uitzendarbeidswet, dan is tussen de uitzendkracht en de 
materiële werkgever een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd tot stand 
gekomen en is de overeenkomst tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau 
beëindigd. Deze derde materiële werkgever geniet derhalve ook, op grond van arti-
kel 46 van de arbeidsongevallenwet, van de  werkgeversimmuniteit, aldus het hof.

908. Hoe ruim mag de categorie ‘werkgevers’ in dit verband worden ingevuld? In 
de parlementaire voorbereidingen is niet naar deze kwestie verwezen.1247 Wellicht 
heeft  de wetgever niet stilgestaan bij de hypothese van een met de formele werkgever 
gelijkgestelde ‘materiële werkgever’. Er zou dus bijvoorbeeld, met het hof, van uitge-
gaan kunnen worden dat de wetgever de mogelijkheid tot toepassing van de immu-

1244 De procedure van de arbeidsongevallenverzekeraar tegen de werkgever strandde echter wel op 
de immuniteitsregeling.

1245 De gedachte is volgens het hof dat, conform art. 31, § 3 van de Uitzendarbeidswet (“Wanneer 
een gebruiker arbeid laat uitvoeren door werknemers die te zijner beschikking werden gesteld 
in strijd met de bepaling van §  1, worden die gebruiker en die werknemers beschouwd als 
verbonden door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanaf het begin der uitvoering 
van de arbeid”) de gedupeerde geacht wordt krachtens een arbeidsovereenkomst verbonden te 
zijn met de werkgever.

1246 Gent 11 maart 2010, RABG 2010, 903, noot M. Van dermeulen.
1247 Parl.St., Kamer 1974-1975, nr. 627/1, p. 6, en Parl.St. Kamer 1986-1987, nr. 762/1, p. 3.
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niteit op de met de formele werkgever gelijkgestelde ‘materiële werkgever’ in geval 
van uitzendarbeid heeft  geaccepteerd. Een andere zienswijze is echter ook denkbaar, 
en ligt mijns inziens zelfs meer voor de hand, omdat de voorgaande uitkomst in 
strijd lijkt te zijn met het doel dat in ieder geval wél door de wetgever werd nage-
streefd en dat ertoe strekt om de uitzendkracht te beschermen tegen de werkgevers 
die de Wet op de Uitzendarbeid miskennen.1248 Het wettelijk vermoeden, waarbij 
aan de uitzendkracht het statuut van werknemer wordt toegekend, bij inbreuken op 
de arbeidswetgeving door de werkgever, strekt ertoe om hem te beschermen door 
hem een volwaardige bescherming van de arbeidswetgeving te bieden.1249

909. In die optiek zou dan bijvoorbeeld kunnen worden volgehouden dat de 
immuniteitsregeling volledig ‘op maat’ is gesneden van de formele werkgever (en 
niet naar analogie kan uitgebreid worden naar de met de werkgever gelijkgestelde 
materiële-werkgever). Deze benadering heeft  ook het voordeel dat ze aansluit bij 
de oudere rechtspraak ten aanzien van gebruikers van uitzendkrachten. Er is 
immers geen goede reden waarom een gebruiker die de wetgeving op de uitzend-
krachten respecteert géén beroep zou kunnen doen op de immuniteitsregeling 
ten aanzien van schadeclaims van uitzendkrachten, en de gebruiker die dezelfde 
wetgeving naast zich neerlegt, wel een beroep zou kunnen doen op die immuni-
teitsregeling. Het meest logische lijkt mij dat de rechter de immuniteitsregeling 
zodanig uitlegt dat als resultaat volgt dat deze enkel van toepassing is op de for-
mele werkgever. De immuniteitsregeling strekt immers tot bescherming van de 
belangen van déze werkgever en de redenen1250 daarvoor (als men die in een 
bepaalde regeling zoals de arbeidsongevallen- en beroepsziekteregeling accep-
teert) kunnen dus niet zonder meer overgenomen worden wanneer het ‘statuut’ 
van de werkgever aan niet-formele, materiële werkgevers bij wijze van sanctie 
wordt opgelegd.

(c) Hervormingsvoorstellen

Wetsvoorstel gericht op de doorbreking van de civielrechtelijke immuniteit van 
de werkgever

910. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in de beroepsziekteregeling in 
Frankrijk (zie hierna) en de test case, waarbij een Belgische oud-werknemer er 
niet in slaagde om via een civielrechtelijke vordering het toenmalige asbestver-
werkende bedrijf aan te spreken dat hij verantwoordelijk achtte voor het ontstaan 
van zijn gezondheidsschade (zie eerder), werden in het Federaal Parlement boven-

1248 Parl.St. Kamer 1974-1975, nr. 627/1, p. 6, en Parl.St. Kamer 1986-1987, nr. 762/1, p. 3.
1249 Parl.St. Kamer 1974-1975, nr. 627/11, p. 5.
1250 De sociale rust in de onderneming nastreven door een de automatische vergoeding gefi nan-

cierd door de werkgever met als keerzijde diens immuniteit.



Deel 3. De omgang met asbestregelateerde gezondheidsschade in het positieve recht

450 Intersentia

dien een aantal wetsvoorstellen ingediend tot analoge invoering van het concept 
‘onverschoonbare fout’ in de Belgische beroepsziekteregeling, naar Frans voor-
beeld. Voormelde uitspraak lag ook mee ten grondslag aan de oprichting van een 
vereniging voor asbestslachtoff ers in België.

911. In een eerste wetsvoorstel van de hand van Lizin van 25 maart 20031251 
werd voorgesteld om een bijkomende uitzondering op de immuniteit van de 
werkgever te voorzien in de gevallen waarin het ondernemingshoofd van het 
bedrijf een niet-verschoonbare fout heeft  begaan door zijn werknemers zonder 
bescherming bloot te stellen aan asbest. Als niet verschoonbare fout werd aange-
merkt: “een fout die voldoet aan de volgende voorwaarden: de handeling of het 
verzuim is moedwillig, de dader weet dat er gevaar bestond, de fout is uitzonder-
lijk ernstig, er is geen rechtvaardigingsgrond en er is geen sprake van moedwillig-
heid”.

912. Een aantal bedenkingen konden geformuleerd worden bij dit wetsvoorstel. 
Aanleiding voor de indiener ervan was de vraag, naar aanleiding van het eerder 
benoemde schadegeval, hoe het kan dat een zaak die gerechtvaardigd lijkt, toch 
wordt afgewezen. Zoals reeds eerder aangegeven kan het antwoord daarop alleen 
maar zijn dat de enkele omstandigheid dat er sprake is van een slachtoff er met 
ernstige letselschade, op zich niet voldoende is om een vergoedingsplicht in het 
leven te roepen voor de veroorzaker ervan.

913. Het wetsvoorstel hield bovendien geen rekening met de geëvolueerde 
rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie, waarbij de onverschoonbare fout 
geconcipieerd werd in de zin van de schending van een veiligheidsverplichting 
van de werkgever.

914. Een regeling die enkel op maat is gesneden van asbestslachtoff ers, zou 
daarnaast moeilijk verdedigbaar zijn vanuit het oogpunt van een gelijke behande-
ling van slachtoff ers van beroepsziekten. Bovendien is het probleem van asbest-
slachtoff ers een probleem dat grotendeels haar wortels vindt in het verleden, 
omwille van het volledige asbestverbod in de Europese Unie sinds 2005.

915. Tot slot kan opgemerkt worden dat de indiener niet beoogde een tussenca-
tegorie naar Frans model in te voeren, waarbij de onverschoonbare fout aanlei-
ding geeft  tot een bijkomende vergoeding aan het slachtoff er op kosten van de 
werkgever, los van het aansprakelijkheidsrecht maar een fundamentele wijziging 

1251 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 betref-
fende de schadeloosstelling voor beroepsziekten om de niet-verschoonbare fout erin op te 
nemen voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest, Parl.St. Senaat 
2002-03, nr. 2-1575.



Hoofdstuk 10. De moeilijke inzetbaarheid van de beroepsziekte-
verzekeringen als schadevergoedingssysteem

Intersentia 451

(in de zin van een doorbreking) van de civielrechtelijke immuniteit van de werk-
gever zelf beoogde in te voeren.1252

916. Een tweede wetsvoorstel, van de hand van Gerkens1253, zag wel op een rui-
mere, veralgemeende toepassing van het concept onverschoonbare fout naar Bel-
gisch recht en was niet louter toegesneden op de maat van asbestslachtoff ers. 
Conform dit wetsvoorstel zou de civielrechtelijke vordering ook mogelijk zijn: 
“tegen het ondernemingshoofd dat door zijn onverschoonbare fout, zonder toerei-
kende bescherming werknemers heeft  blootgesteld aan stoff en of agentia die één van 
de beroepsziekten kunnen veroorzaken welke tot schadeloosstelling aanleiding kun-
nen geven (…)”. Onverschoonbare fout is “elk geval waarin de werkgever niet de 
veiligheidsverplichting in acht neemt die voortvloeit uit diens arbeidsovereenkomst 
met zijn werknemer, terwijl die werkgever zich bewust was of had moeten zijn van 
het gevaar waaraan de werknemer blootstond, en hij niet de nodige maatregelen 
heeft  genomen om hem daarvan te vrijwaren”.

917. In dit wetsvoorstel sloot de defi nitie van onverschoonbare fout dus nauw 
aan bij de veiligheidsnotie in de meer recente rechtspraak geformuleerd door het 
Franse Hof van Cassatie (zie hierna).1254

918. De Belgische Nationale Arbeidsraad bracht vervolgens op 16  juni 2005 
twee adviezen uit naar aanleiding van maatschappelijke vragen die in België 
waren ontstaan over de aanpak van de asbestproblematiek in Frankrijk. Een eer-
ste advies1255 had betrekking op het Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds 
voor de asbestslachtoff ers. Een tweede advies1256 had betrekking op het wetsvoor-
stel tot de invoering van de notie ‘niet-verschoonbare fout’ in gevallen waarin 
werknemers worden blootgesteld aan asbest.

919. In dat laatste wetsvoorstel ingediend door Gerkens, Burgeon, Doyen-Fonck 
en Bacquelaine in de Kamer werd de niet-verschoonbare fout, naar Frans model, 
gedefi nieerd als volgt: “een fout die voldoet aan de volgende voorwaarden: de han-
deling of het verzuim is moedwillig, de ‘dader’ weet dat er gevaar bestond, de fout 

1252 Zie in grote lijnen gelijkaardige kritiek hierop bij V. Vervliet, a.w. 2007, nrs. 317 e.v.
1253 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de op 3 juni 1970 gecoördineerde wetten betref-

fende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, teneinde er het begrip “niet-verschoonbare 
fout” in op te nemen, Parl.St. Kamer 2003-04, nr. 1292/001.

1254 Het is niet duidelijk wat het gevolg is wanneer niet het ondernemingshoofd maar bv. een 
ondergeschikte de onverschoonbare fout heeft  begaan, of wanneer de fout niet de determine-
rende oorzaak was van de schade. Dit was evenmin duidelijk in het wetsvoorstel-Lizin.

1255 Nationale Arbeidsraad, Advies nr. 1517 van 16 juni 2005 met betrekking tot het wetsvoorstel 
over het asbestfonds, zie www.cnt-nar.be/ADVIES/advies–1517.pdf.

1256 Nationale Arbeidsraad, Advies nr. 1518 van 16 juni 2005 met betrekking tot het wetsvoorstel 
over de niet-verschoonbare fout voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan 
asbest, zie www.cnt-nar.be/ADVIES/advies–1518.pdf.
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is uitzonderlijk ernstig, er is geen rechtvaardigingsgrond en er is geen sprake van 
moedwilligheid.”1257

920. De Nationale Arbeidsraad achtte het echter niet opportuun om, naar Frans 
voorbeeld, de notie onverschoonbare fout in te schrijven in de beroepsziekterege-
ling. De Nationale Arbeidsraad wierp de vraag op wat er nog zou overblijven van 
het fundament van de civielrechtelijke immuniteit van de werkgever (het sociaal-
historisch compromis gericht op de rust in de onderneming) wanneer men de 
verwachtingen van de slachtoff ers van beroepsziekten op het vlak van de vergoe-
ding van hun schade gerealiseerd zou willen zien via een verruiming van de 
civielrechtelijke vorderingsmogelijkheden van de werknemer bij onverschoon-
bare fout. Nu het principe van de immuniteit van de werkgever, een van de grond-
slagen van het historisch compromis, waarvan de bestaansreden nog steeds legi-
tiem is, hierdoor op de helling zou komen te staan, mag volgens de Nationale 
Arbeidsraad de vorderingsmogelijkheid van de werknemer jegens de werkgever 
niet worden verruimd1258:

“Dat sociale compromis vormt een zowel voor de werknemers als de werkgevers gunstig 
geheel en het is dus zeer moeilijk een van de elementen ervan opnieuw ter discussie te 
stellen zonder het evenwicht ervan te verstoren.”1259

921. De Nationale Arbeidsraad wierp dus de vraag op wat er nog zou overblij-
ven van het fundament van de civielrechtelijke immuniteit van de werkgever 
wanneer men de verwachtingen van de slachtoff ers van beroepsziekten over de 
vergoeding van hun schade gerealiseerd zou willen zien via een verruiming van 
de civielrechtelijke vorderingsmogelijkheden van de werknemer bij onverschoon-
bare fout. Nu het principe van de immuniteit van de werkgever, een van de grond-
slagen van het historisch compromis, waarvan de bestaansreden nog steeds legi-
tiem is, hierdoor op de helling zou komen te staan, zou het volgens de Nationale 
Arbeidsraad niet opportuun zijn om de vorderingsmogelijkheid van de werkne-
mer te verruimen.1260

1257 Cf. het Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de gecoördineerde wetten van 3 juni 1970 
betreff ende de schadeloosstelling voor beroepsziekten om de niet-verschoonbare fout erin op 
te nemen voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest, (Parl.St. Senaat 
2005, nr.3-22).

1258 Nationale Arbeidsraad, Advies nr. 1518 van 16 juni 2005 met betrekking tot het wetsvoorstel 
over de niet-verschoonbare fout voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan 
asbest, zie www.cnt-nar.be/ADVIES/advies–1518.pdf.

1259 Nationale Arbeidsraad, Advies nr. 1518 van 16 juni 2005 met betrekking tot het wetsvoorstel 
over de niet-verschoonbare fout voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan 
asbest, zie www.cnt-nar.be/ADVIES/advies–1518.pdf.

1260 Nationale Arbeidsraad, Advies nr. 1518 van 16 juni 2005 met betrekking tot het wetsvoorstel 
over de niet-verschoonbare fout voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan 
asbest, zie www.cnt-nar.be/ADVIES/advies–1518.pdf.
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922. Een historisch argument dat zowel door de Nationale Arbeidsraad als 
door het Grondwettelijk Hof wordt aangehaald ter verdediging van de burger-
rechtelijke immuniteit van de werkgever, is de zorg voor het behoud van de soci-
ale vrede op het werk (zie eerder).1261 Dit argument heeft  vandaag mijns inziens 
ook wat betreft  de ‘echte’ werkgever nog maar weinig overtuigingskracht. Voor 
derde-slachtoff ers (zoals de verwanten van het slachtoff er) die geen band hebben 
met het bedrijf, gaat het alleszins niet op. Wat betreft  de vordering van het slacht-
off er tegen zijn mede-werknemers, heeft  het argument sterk aan belang ingeboet, 
nu alle werknemers een aansprakelijkheidsbeperking genieten op grond van 
artikel 18 van de Arbeidsovereenkomstenwet1262, waardoor ze enkel in de geval-
len van lichte fout, zware fout of bedrog nog aansprakelijk gesteld kunnen wor-
den.

923. In de relatie werknemer-werkgever zal het probleem van de verstoring 
van de sociale rust in de onderneming dus het belangrijkste zijn1263, maar dan 
nog weegt het argument van de sociale vrede mijns inziens niet op tegen dat 
van de bescherming tegen en de vergoeding van inbreuken op gezondheid en 
veiligheid, dat vandaag wordt aangemerkt als één van de voornaamste doelstel-
lingen van het aansprakelijkheidsrecht.1264 De uitsluiting van de vorderings-
mogelijkheid tegen de werkgever vindt in dit argument dus geen voldoende 
grondslag.

924. Wel heeft  de asbestkwestie duidelijk geïllustreerd wat de gevolgen van een 
inzet van het aansprakelijkheidsrecht in gevallen van massaschade kunnen zijn 
voor de economische instituties van een samenleving. De wil tot pacifi cering en 
de inzet van forfaitaire vergoedingssystemen kunnen van groot belang zijn om 
een te verregaande oprekking van het aansprakelijkheidsrecht te voorkomen, in 
het belang van de ganse samenleving.

De inzet van de regresmogelijkheden van het Fonds voor Beroepsziekten

925. Een goede oplossing om het aansprakelijkheidsrecht zijn distributieve 
functie te laten vervullen zou erin kunnen bestaan om het Belgische Fonds voor 
Beroepsziekten, dat verplicht is vergoedingen uit te keren aan de benadeelde, 
eveneens te verplichten om regres uit te oefenen tegen de werkgever, telkens wan-

1261 Voor een uitvoerige analyse en verwijzingen, zie B. Lietaert, “Is de immuniteit van de arbeids-
ongevallenwetten en de beroepsziektewet aan eenieder tegenwerpelijk?”, TSR 1996, p. 166-169.

1262 Wet 3 juli 1978 betreff ende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978, err., BS 30 augus-
tus 1978.

1263 In asbestzaken zal het echter zelden aan de orde zijn, aangezien de meerderheid van de asbest-
slachtoff ers een asbestgerelateerde ziekte ontwikkelt, na de beëindiging van de actieve beroep-
sloopbaan.

1264 Zie ook B. Lietaert, a.w. 1996, p. 170 e.v.
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neer een zware fout1265 van de werkgever1266 ten grondslag ligt aan het schadege-
val.1267 De praktijk wijst immers uit dat tot op heden het Fonds voor Beroepsziek-
ten slechts één keer gebruik heeft  gemaakt van de mogelijkheid om regres uit te 
oefenen op de werkgever. Vervliet verwijst naar het geval waarbij het Fonds voor 
Beroepsziekten in 1990 een rayonneviscosebedrijf dagvaardde tot terugbetaling 
van de sinds 1975 uitbetaalde uitkeringen aan het bedrijfspersoneel en rechtheb-
benden. Het bedrijf zou uiteindelijk strafrechtelijk veroordeeld worden wegens 
het toebrengen van onvrijwillige slagen en verwondingen, grond die niet vol-
doende was om in aanmerking te komen als ‘opzettelijke’ fout. Het fonds voor 
Beroepsziekten zou op die grond besloten hebben om de procedure niet voort te 
zetten.1268

926. De vraag rijst overigens nog of de motieven om de schade niet te verhalen 
op de werkgever niet te maken hebben met de voorwaarden van het aansprakelijk-
heidsrecht (hoge drempels). Het mogelijke nut van het aansprakelijkheidsrecht 
wordt in de praktijk niet alleen begrensd door de voorwaarden van dat aansprake-
lijkheidsrecht, maar vooral ook, en dat geldt meer in het algemeen, door de (in)
solvabiliteit van de aansprakelijke. De verhaalsmogelijkheden zijn uiteindelijk 
beperkt tot de omvang van het vermogen van de aansprakelijke. Wat deze niet 
heeft , valt niet te verhalen, en dat geldt zeker bij omvangrijke arbeidsongeschikt-
heidsschade. Waar de aansprakelijkheidsverzekering doorgaans dan nog de eco-
nomische rol van enerzijds solvabiliteitswaarborg voor de benadeelde en ander-
zijds bescherming tegen faillissement voor de aansprakelijke vervult, zal zij in de 
thans door de wet voorziene uitzondering van opzet van de werkgever doorgaans 
geen oplossing bieden nu geen beroep kan worden gedaan op de aansprakelijk-

1265 Het onderscheid tussen lichte en zware fout komt ook in andere wetgeving voor, zoals in art. 18 
Wet Arbeidsovereenkomsten en in art. 530 Wetboek van Vennootschappen. De rechter zou bij 
de ruim ontwikkelde jurisprudentie over die bepalingen inspiratie kunnen zoeken om de 
norm bij de werkgeversaansprakelijkehid invulling te geven. Traditioneel steunt de Belgische 
(Franstalige) rechter voor de invulling van begrippen ook op de Franse rechtspraktijk. De 
Franse jurispudentie inzake de faute inexcusable zou dus wellicht ook nuttige inspiratie kun-
nen bieden. Wel moet bedacht worden dat, wat het onderscheid tussen de gewoon ‘lichte’ fout 
en de ‘zware’ of ‘onverschoonbare’ fout betreft , dit een feitenkwestie is die aan de beoordeling 
van de rechter zal worden overgelaten nu de wetgever hieromtrent niet op voorhand specifi eke 
aanwijzingen kan geven voor elk concreet geval. Een en ander impliceert dat de proceslast, dit 
wil zeggen de kans om in een juridische procedure betrokken te raken, voor werkgevers wel zal 
stijgen, minstens totdat deze begrippen in de rechtspraak volledig uitgekristalliseerd zullen 
zijn. Ook moet in ieder geval gewaarschuwd worden voor een al te verregaand optimisme over 
de inzet van het aansprakelijkheidsrecht als vergoedingsmechanisme: de mogelijkheid om het 
aansprakelijkheidsrecht te benutten als compensatiesysteem zegt immers nog niks over de 
reële kansen op succes ervan.

1266 Vgl. C. Persyn, “De zware fout in het arbeidsongevallenrecht”, TSR 1985, p. 519-529.
1267 Dit zou echter impliceren dat de taken van het Fonds voor Beroepsziekten worden uitgebreid, 

met name tot een onderzoek naar de verantwoordelijkheid van de (opeenvolgende) 
werkgever(s) in elk individueel schadegeval.

1268 V. Vervliet, a.w. 2007, p. 213, met verdere verwijzingen.
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heidsverzekering in geval van opzet van de verzekerde. Los van de beleidsmatige 
overwegingen van het Grondwettelijk Hof en van de Nationale Arbeidsraad, kan 
mijns inziens daarom wel de vraag gesteld worden of deze oplossing strategisch 
doeltreff end zou zijn. De Nederlandse ervaring leert immers dat, zelfs wanneer de 
werknemer over de mogelijkheid beschikt om zijn werkgever civielrechtelijk aan te 
spreken, de kans op een positieve afl oop van de vordering op grond van het hui-
dige aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht gering mag genoemd worden.1269

De invoering van een vergoeding voor immateriële schade

927. Een tussenoplossing zou erin kunnen bestaan om voor alle slachtoff ers van 
beroepsziekten, ongeacht de vraag of er sprake is van een (onverschoonbare) fout 
van de werkgever of niet, te voorzien in een vergoeding voor de immateriële 
schade. Deze benadering past meer in de geest van het huidige rechtssysteem 
waar de bescherming van veiligheid en gezondheid van individuen centraal staat 
en elke aantasting daarop derhalve rechtens aanvechtbaar. Het zou niet stroken 
met dit uitgangspunt om enkel de materiële gevolgen van dergelijke inbreuken op 
gezondheid en veiligheid te vergoeden, en niet de soms zeer ernstige immateriële 
gevolgen ervan.

928. Viaene pleitte in de jaren zeventig reeds voor een integrale vergoeding van 
de welzijnsschade van de benadeelde. Het omgekeerde “zou bij de slachtoff ers een 
gevoel van onrechtvaardigheid en frustratie kunnen opwekken en zou hen ertoe 
kunnen brengen hun vergoeding aan te vullen door naar de aansprakelijkheden te 
zoeken, wat bijgevolg zou kunnen leiden tot een stijging van de confl icten in de 
sector van het beroepsrisico, welke confl icten het Belgische stelsel van schadeloos-
stelling precies heeft  kunnen vermijden.”1270

929. In België komt de immateriële schade als gevolg van een beroepsziekte in 
de arbeidsrechtelijke sfeer niet voor vergoeding in aanmerking, behalve wanneer 
deze schade op zichzelf kan worden aangemerkt als een beroepsziekte, of wan-
neer, zoals hier aangeduid, de schade geen verband houdt met een beroepsziekte 
(en uiteraard ook wanneer deze schade op het conto van een derde aansprakelijke 
kan worden geschreven. In dat laatste geval beschikt het slachtoff er nog over een 
vorderingsmogelijkheid voor (het restant van) de schade tegen de derde aanspra-
kelijke.

930. Nochtans kan de immateriële schade, met name in de context van de 
asbestproblematiek, een zeer belangrijke schadepost uitmaken. Bij asbestgerela-
teerde beroepsziekten bijvoorbeeld is de immateriële schade vaak de belangrijkste 

1269 Zie hiervoor hoofdstuk acht.
1270 J. Viaene, a.w. 1976.
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schadepost, omwille van het feit dat deze ziekten doorgaans pas intreden wanneer 
de getroff ene niet meer arbeidsactief is, en omwille van de sterk verminderde 
levensverwachting van het slachtoff er na het intreden van de ziekte.1271

931. Ook Huys benadrukt dat de belangrijkste schade die vaak bij arbeidsonge-
vallen en beroepsziekten ontstaat, de immateriële schade is (en eventueel inkom-
stenverlies boven het niveau waarvoor men een vergoeding ontvangt binnen het 
systeem van de algemene sociale verzekeringen). Het is volgens Huys dan ook 
vreemd dat precies deze schade door de forfaitaire vergoedingsregeling thans niet 
voor vergoeding in aanmerking komt.1272

932. Kan geestelijk letsel naar Belgisch recht ook een ‘beroepsziekte’ uitmaken? 
Ik denk dat dit moeilijk ligt. In België wordt een gemengd systeem gehanteerd 
voor de bepaling van beroepsziekten; enerzijds bestaat er een lijst met offi  cieel 
erkende beroepsziekten; anderzijds kan een werknemer ook een vergoeding vor-
deren voor een ziekte die niet voorkomt op de lijst, indien kan aangetoond wor-
den dat de ziekte haar rechtstreekse en determinerende oorzaak vond in de 
beroepsuitoefening (zie eerder). Hiervoor is wel vereist dat het werkelijk gaat om 
een ziekte. Voor zover het geestelijk letsel een erkend ziektebeeld uitmaakt (bv. 
een depressie) is het theoretisch wel mogelijk om een vergoeding te vorderen voor 
de economische schade die ermee gepaard gaat, maar tot nog toe zijn er bij mijn 
weten geen beslissingen in deze zin uitgesproken.

933. In Nederland is er sinds begin deze eeuw een stijgende tendens om de psy-
chische schade in de arbeidssfeer voor vergoeding in aanmerking te laten komen 
via het systeem van het private aansprakelijkheidsrecht (zie eerder hoofdstuk 
acht). Het gaat dan zowel om geestelijk letsel dat het gevolg is van de aantasting 
van de fysieke integriteit (bv. een depressie naar aanleiding van het intreden van 
een beroepsgerelateerde kanker) als om ‘zuiver’ psychische letsel (zoals stress en 
angststoornissen).

934. In Frankrijk is de immateriële schade als schadepost eveneens uit de 
beroepsziekteregeling gesloten, maar heeft  de gedupeerde wel de mogelijkheid om 
in geval van een onverschoonbare fout van de werkgever, een bijkomende vergoe-
ding te vorderen van de werkgever, onder meer voor de immateriële schade als 
gevolg van een beroepsziekte, zoals ‘le préjudice d’anxiété’.1273 Deze mogelijkheid 

1271 E. de Kezel, “Slachtoff ers van beroepsziekteregeling en hun vergoedingsproblemen. Analyse 
van de beroepsziekteregeling in Nederland, België en Frankrijk”, L&S 2001, p. 19 e.v.; “La répa-
ration du dommage corporel suite à une exposition à l’amiante”, RGAR 2001, deel 1: nr. 13.426, 
deel 2: nr. 13.440.

1272 J. Huys, “Vijf jaar toetsing aan de Arbeidsongevallenwet van 10  april 1971 aan het 
Grondwettelijk gelijkheids- en niet discriminatiebeginsel”, De Verz. 2002, p. 132-133.

1273 Cass. soc. 11 mei 2010, Semaine Sociale Lamy 2010, nr. 1446, noot F. Champeaux, p. 9.
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staat dus enkel open als het bewijs van een onverschoonbare fout van de werkge-
ver geleverd is(zie hierna). Wel wordt in de nieuw opgerichte asbestfondsen in alle 
onderzochte landen de immateriële schade van asbestgedupeerden vergoed. In 
België en Nederland wordt daarbij gewerkt met een systeem van vaste, forfaitaire 
vergoedingen (zie hierna hoofdstuk elf). In Frankrijk is dat niet het geval. Een 
integrale, weliswaar genormeerde, schadevergoeding staat daar voorop (zie 
hierna hoofdstuk elf).

D. Cumulatie van de uitkering op grond van de beroepsziekteverzekering met 
andere vergoedingsregelingen1274

935. De immuniteit geldt niet alleen voor de werkgever, maar zoals eerder 
aangegeven ook voor de medewerknemers en van alle andere ondergeschikten 
van de werkgever. Ze is absoluut; dit betekent dat de werkgever, zijn werkne-
mers en ondergeschikten ook niet in rechte kunnen aangesproken worden voor 
het bedrag van de schade dat de forfaitaire uitkering van het Fonds te boven 
gaat.1275

936. Het feit dat de werkgever over een burgerrechtelijke immuniteit beschikt, 
heeft  ook gevolgen voor een derde aansprakelijke die (mede) een fout heeft  begaan, 
die aan de grondslag ligt van de schade van het slachtoff er (de beroepsziekte). 
Naast de vergoeding die het slachtoff er heeft  ontvangen van het Fonds voor 
Beroepsziekten, zal het slachtoff er deze derde kunnen aanspreken ter vergoeding 
van de nog niet gedekte schade. Wanneer de derde het slachtoff er heeft  vergoed, 
treedt hij in de rechten van het slachtoff er tegen de (medeaansprakelijke) werkge-
ver. Aangezien de werkgever beschikt over een burgerrechtelijke immuniteit, zal 
de derde het aandeel van de werkgever in de uitbetaalde vergoeding dan niet meer 
kunnen recupereren.

937. Bovendien kan het Fonds voor Beroepsziekten – dat het slachtoff er heeft  
uitbetaald – in de rechten treden van het slachtoff er (of van zijn rechthebbenden), 
ten belope van het bedrag waartoe de derde jegens het slachtoff er gehouden was. 
In de praktijk betekent dit dat de schade deels kan afgewenteld worden op de 
derde die mede aansprakelijk was voor het ongeval.

938. Mocht er zich een geval van samenloop voordoen tussen de beroepsziek-
teregeling en de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsregeling (bv. in geval van 
fout van een derde), dan beschikt de benadeelde werknemer over een keuze-

1274 Vgl. C. Persyn, “Problemen bij de samenloop van vergoedingsregelingen: gemeenrecht, 
arbeidsongevallen en ziekteverzekering”, RW 1990-91, p. 273-290.

1275 Cass. 24 juni 1995, Arr.Cass. 1995, p. 68.
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recht.1276 Hij kan hetzij naar keuze hetzij tegelijkertijd, een vordering indienen 
bij het Fonds voor Beroepsziekten in combinatie met een aansprakelijkheidspro-
cedure tegen de derde (de bewijslast ligt in deze wel anders en zwaarder). Cumu-
latie van de uitkeringen op grond van de verschillende regelingen is niet moge-
lijk.1277 Wanneer de werkgever of een derde aansprakelijk wordt gesteld voor de 
schade, kan het Fonds voor Beroepsziekten de uitkeringen die het reeds uitbe-
taald heeft  aan het slachtoff er terugvorderen van de aansprakelijke.1278 Het is 
daar echter – in tegenstelling tot de arbeidsongevallenverzekeraar – niet toe ver-
plicht. In de praktijk betaalt het Fonds voor de Beroepsziekten altijd de wettelijke 
uitkeringen uit zonder het resultaat van de aansprakelijkheidsprocedure af te 
wachten.1279

10.3. DE BEROEPSZIEKTEREGELING IN FRANKRIJK

939. Ook in Frankrijk wordt persoonsschade die het gevolg is van een blootstel-
ling aan professionele risico’s vergoed op grond van bijzondere socialezekerheids-
regelen. De werknemer die getroff en is door een beroepsziekte, heeft  recht op een 
uitkering voor zijn economische professionele schade. Voor ambtenaren en mili-
tairen is in een speciale regeling voorzien.1280 Ook voor landbouwers is er in een 
aparte regeling voorzien.1281

940. Zelfstandigen hebben, zoals dat ook het geval is in de Belgische arbeidson-
gevallen- en beroepsziekteregeling, geen recht op een uitkering op grond van een 
bijzondere regeling. Wel is het zo dat eenieder die niet gedekt wordt onder de 
arbeidsongevallen- en beroepsziekteregeling daar vrijwillig toe kan aanslui-
ten.1282 Hoewel er dus ook sprake is van een tweesporensysteem in Frankrijk is de 
toegang tot dat tweesporensysteem in Frankrijk, in tegenstelling tot in België, 
voor eenieder vrij toegankelijk.

941. Tot voor kort werd in Frankrijk enkel een lijstsysteem gehanteerd voor de 
vergoeding van beroepsziekten. In 1993 werd dit systeem, zoals dat ook het geval 
is in België, uitgebreid tot een gemengd systeem.1283

1276 Op grond van art. 51 § 1, eerste, tweede en derde lid Beroepsziektewet.
1277 Art. 51 § 2 Beroepsziektewet.
1278 Art. 51 § 5 Beroepsziektewet.
1279 V. Vervliet, a.w. 2007, nr. 194.
1280 Hier gelden echter zeer restrictieve toepassingscriteria.
1281 Art. L. 751-1 en L. 722-20 van de Code Rural.
1282 Kandidaat-verzekeringnemers moeten de aanvraag indienen bij de ziekenkas van hun woon-

plaats ‘caisse primaire d’assurance maladie’. Op basis van hun jaarlijkse beroepsinkomsten 
wordt hun bijdrageplicht dan berekend (L. 743-1 Code de la Sécurité Sociale).

1283 Wet nr. 93-121 van 27 januari 1993, JO 30 januari 1993.
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10.3.1. LIJSTSYSTEEM1284

942. De lijst van beroepsziekten bestaat in Frankrijk uit een aantal ‘tableaux’ 
waarop alle ziekten staan opgesomd die als beroepsziekte in aanmerking komen. 
Wat de asbestgerelateerde beroepsziekten betreft , zijn de tableaux nr. 30 en nr. 30 
bis van belang. Tableau nr. 30 erkent asbestose, pleurale plaques, mesothelioom 
en longkanker met fi brose als beroepsziekten. In tableau nr. 30bis wordt long-
kanker erkend als beroepsziekte.

943. Vooraleer het slachtoff er een vergoeding kan verkrijgen voor één van deze 
ziekten in het beroepsziektensysteem moet er nog voldaan zijn aan een aantal 
voorwaarden die betrekking hebben op 1) de incubatieperiode van de ziekte; 2) de 
duur van de blootstelling en 3) de tewerkstelling.1285

(1) de incubatieperiode van de ziekte

944. Er geldt een aanmeldingstermijn tussen het ogenblik van het einde van de 
blootstelling aan het professioneel risico en de eerste medische vaststelling van de 
ziekte. Bij asbestose bedraagt deze 35 jaar, bij alle andere blootstellingen 40 jaar.

(2) de duur van de blootstelling

945. Het slachtoff er moet gedurende een minimumtermijn zijn blootgesteld aan 
het risico op de ziekte. Bij asbestose bedraagt deze termijn minstens twee jaar; bij 
longkanker met fi brose minimum 5 jaar; bij longkanker zonder fi brose minimum 
10 jaar. Voor mesothelioom is niet in een minimumtermijn voorzien.

(3) de tewerkstelling

946. Het slachtoff er moet werkzaamheden hebben verricht in de asbestindus-
trie. De lijst met beroepswerkzaamheden in tableau nr. 30 in dit verband is louter 
indicatief. Ook wanneer het slachtoff er tewerkgesteld is geweest in beroepen die 
niet voorkomen op deze lijst, kan in principe de ziekte nog erkend worden als 
beroepsziekte, voor zover deze werken redelijkerwijze de ziekte kunnen hebben 
veroorzaakt. De lijst met werkzaamheden opgenomen in tableau nr. 30bis is wel 
limitatief. Het gaat om de volgende werkzaamheden:
– de productie van asbestmaterialen;
– werken waarbij het gebruik van asbestafval/grondstof nodig was;
– isolatiewerkzaamheden;
– asbestverwijderingsoperaties;

1284 Art. L 461-1 lid 2 Code de la Sécurité Sociale (hierna: C.S.S).
1285 Art. L 461-1; 461-2; 461-3 C.S.S.
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– constructiewerken en scheepsbouw;
– fabricage, het in stukken zagen en gladschuren van asbestmaterialen;
– vervaardiging van frictiemateriaal;
– onderhouds- en herstellingswerkzaamheden op basis van asbestproducten.

947. Dit betekent dat het slachtoff er van longkanker tewerkgesteld moet zijn 
geweest in één van de opgesomde industrietakken vooraleer het een beroep kan 
doen op het lijstsysteem.

948. Wanneer de ziekte van het slachtoff er voorkomt op een van deze tableaus 
en er voldaan is aan alle opgesomde voorwaarden, wordt de ziekte automatisch 
erkend als een beroepsziekte.1286 Het slachtoff er moet het causaal verband tussen 
zijn ziekte en zijn beroepsactiviteiten dus niet meer te bewijzen. Het Franse ver-
goedingssysteem functioneert dus anders dan het Belgische. In het Belgische sys-
teem moet het slachtoff er wel nog bewijzen dat de professionele blootstelling de 
ziekte heeft  kunnen veroorzaken. Het Fonds voor Beroepsziekten heeft  hiertoe 
voor een aantal aandoeningen bindende criteria opgesteld, die wel geen wettelijke 
kracht hebben, maar die toch strikt worden gehanteerd. Wanneer het slachtoff er 
niet voldoet aan deze criteria wordt een aanvraag in de regel afgewezen.

949. Ook wanneer naar Frans recht één van de voorwaarden niet vervuld is, 
rust conform artikel L 461-1 derde lid van de Code de Securité Sociale de bewijs-
last van het causaal verband tussen de ziekte en de professionele blootstelling op 
de getroff ene. Voor ziekten die nog niet opgenomen zijn op de lijst, rust de volle-
dige bewijslast op de benadeelde. Deze moet dan bewijzen dat de blootstelling de 
ziekte heeft  kunnen veroorzaken (art. L 461-1 vierde lid Code de Securité 
Sociale)1287:

“Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non 
désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est 
essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle 
entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente.”

10.3.2. COMPLEMENTAIR VERGOEDINGSSYSTEEM1288

950. Het nadeel aan het lijstsysteem is reeds besproken bij de analyse van de 
Belgische beroepsziekteregeling. Het betreft  het ‘alles of niets’-karakter van de 

1286 Art. L 461-1 2e lid CSS (artikel ingevoerd door de Wet nr.  93-121 van 27  januari 1993, JO 
30 januari 1993).

1287 Cass. Soc. 8  december 1994, nr.  92-16.042, Bull. Civ. V, 232; Cass. Soc. 11  april 1996, 
nr. 94-12.257, Bull. Civ., p. 108.

1288 Art. L 461-1 lid 3 C.S.S.
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benadering. Slachtoff ers die geen erkenning kunnen verkrijgen op grond van de 
beroepsziekteregeling (omdat hun aandoening niet voorkomt op de lijst, of omdat 
niet voldaan is aan alle gestelde medische en juridische vereisten) vallen terug op 
de veel beperktere tegemoetkomingen in het kader van de ziekte- en invaliditeits-
verzekering. De wetgever is ook in Frankrijk aan dit bezwaar tegemoet gekomen. 
Wanneer niet aan alle voorwaarden is voldaan of wanneer de ziekte niet voorkomt 
op de lijst (zoals bijvoorbeeld larynxkanker), kan het slachtoff er nog een vergoe-
ding trachten te vorderen in het complementaire ‘open’ vergoedingssysteem.1289

951. De mogelijkheid van de erkenning van een ziekte als beroepsziekte in het 
open systeem, bestaat sinds 30 maart 1994.1290 Slachtoff ers (of hun rechthebbenden) 
wier ziekte zich gemanifesteerd heeft  in de periode tussen 1 juli 1973 en 29 maart 
1993, konden evenwel ook al een vergoeding vorderen in dit systeem wanneer ze 
hun aanvraag indienden vóór 31 december 1995. Wanneer het gaat om een ziekte 
die niet voorkomt op de lijst, wordt er wel vereist dat het slachtoff er hetzij overleden 
is, hetzij een blijvende arbeidsongeschiktheid vertoont van meer dan 66,66%.1291

952. In de regel is het bijzonder moeilijk om een vergoeding te verkrijgen in het 
complementaire vergoedingssysteem.1292 Het vermoeden van causaal verband is 
hier niet meer aanwezig, waardoor de bewijslast veel zwaarder is voor het slacht-
off er. Het slachtoff er moet bewijzen dat de ziekte rechtstreeks en noodzakelijk 
werd veroorzaakt door de blootstelling. Wanneer de ziekte niet voorkomt op de 
lijst, moet er bovendien sprake zijn van ernstig lichamelijk letsel. Er is dus eerder 
sprake van een ‘half open’ systeem. De erkenning van ziekten die niet voorkomen 
op de lijst, wordt immers beperkt tot de gevallen van ernstige persoonsschade.1293

10.3.3. PROCEDURE1294

953. In beginsel heeft  enkel het rechtstreekse slachtoff er recht op vergoeding. Er 
wordt niet vereist dat de getroff ene nog arbeidsactief is op het ogenblik van het 
indienen van de aanvraag; hij mag dus werkloos zijn of reeds in pensioen.1295

1289 De procedure werd uitgewerkt bij Decreet nr. 93-683 en Decreet nr. 93-692 van 27 maart 1993, 
JO 28 maart 1993: art. D 461-26 tot D 461-30 C.S.S.

1290 D. nr. 93-683 van 27 maart 1993, J.O. 28 maart 1993.
1291 Art. L 461-1 lid 4 en art. 461-8 C.S.S.
1292 In vergelijking met het Belgische systeem bestaat hier wel het voordeel dat theoretisch nog de 

mogelijkheid bestaat om een ziekte te doen erkennen als beroepsziekte, ook al is niet aan alle 
beoordelingscriteria voldaan (wat niet het geval zal zijn naar Belgisch recht), maar in de prak-
tijk lijkt dit bijna onmogelijk, gezien de zware vereisten op het vlak van het in aanmerking te 
nemen letsel en de bewijslast.

1293 Vergelijk met de situatie in België, waar sprake is van een volledig ‘open’ systeem.
1294 Art. L 461-1 C.S.S.
1295 Art. L. 432- L436 C.S.S.
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954. De getroff en werknemer (of zijn nabestaanden) moet(en) een aanvraag tot 
vergoeding indienen bij de sociale verzekeringskas (Caisse primaire d’Assurance 
Maladie: CPAM). De sociale verzekeringskas stelt typeformulieren ter beschik-
king waarop de aanvraag kan worden ingevuld. De arbeidsgeneesheer of de 
behandelende geneesheer (huisarts of pneumoloog) verstrekt drie medische 
attesten over de toestand van de getroff ene: twee voor het dossier en één bestemd 
voor het slachtoff er.1296 Het maakt geen verschil uit of de benadeelde zijn aan-
vraag indient in het lijstsysteem of in het complementaire systeem wat betreft  de 
aanvraag tot vergoeding.

955. Na ontvangst van de aanvraag zal de administratieve en medische dienst 
van de CPAM het dossier onderzoeken. Hiertoe moet zij het slachtoff er of zijn 
rechthebbenden horen, de werkgever en eenieder die nuttige inlichtingen kan 
verschaff en. De CPAM beschikt over een termijn van drie maanden om te beslis-
sen1297, te rekenen vanaf het ogenblik waarop zij kennis heeft  gekregen van de 
aanvraag tot vergoeding van het slachtoff er.1298

956. Wanneer deze termijn is overschreden en de CPAM heeft  niet gereageerd, 
dan wordt het professioneel karakter van de ziekte van rechtswege erkend. Hier is 
de sanctie dus verregaander dan in België. Evenwel wordt dit meestal niet erkend 
door de caisse sociale, waardoor het slachtoff er toch nog naar de rechtbank moet 
trekken.

957. Wanneer bijkomende onderzoeken nodig zijn, beschikt de CPAM nog over 
een bijkomende termijn van drie maanden. De CPAM stelt het slachtoff er of zijn 
rechthebbenden hiervan op de hoogte – vóór de afl oop van de eerste termijn van 
drie maanden – en geeft  aan waarom zij haar beslissing niet kan vellen binnen de 
voorziene termijn.

958. Wanneer de verzekeringskas meent dat de ziekte niet in aanmerking komt 
voor vergoeding in het lijstsysteem, maar wel in het open systeem, stuurt ze het 
dossier automatisch door naar het regionale comité voor de erkenning van 
beroepsziekten (Comité régionale de reconnaissance de maladies professionnelles: 
CRRMP), dat bevoegd is om de dossiers te behandelen in het kader van het com-
plementaire systeem.1299 In België is deze doorverwijzing niet specifi ek geregeld.

959. Binnen een termijn van drie maanden (termijn die eenmalig hernieuwbaar 
is) vanaf de ontvangst van de aanvraag moet de verzekeringskas haar beslissing 

1296 Art. R 461-6 lid 3 C.S.S.
1297 Vgl. met de beslissingstermijn in België: deze is nu vastgesteld op vier maanden.
1298 Decreet van 28 april 1999.
1299 Circulaire CNAMTS nr. 9/93 van 2 november 1993, Bull. Jur. UCANSS 94-34.
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meedelen aan de getroff ene; wanneer deze termijn wordt overschreden en de ver-
zekeringskas niet heeft  gereageerd, wordt de ziekte automatisch erkend als 
beroepsziekte. Deze sanctie is verregaander dan de sanctie voorzien in het Belgi-
sche recht. Wanneer het Belgische Fonds voor Beroepsziekten zijn beslissing niet 
tijdig heeft  genomen, en de vertraging is aan het Fonds zelf te wijten, bestaat de 
enige sanctie erin dat het slachtoff er de interest op het verschuldigde bedrag mag 
opeisen, vanaf het verstrijken van de termijn van vier maanden, en dit ten vroeg-
ste vanaf het ogenblik waarop de prestatie ingaat.1300

960. De sociale verzekeringskas kan om verschillende redenen de aanvraag 
afwijzen:

(1) Weigering tot tussenkomst om medische redenen

961. Dit zal het geval zijn wanneer de aandoening niet overeenkomt met deze 
gedefi nieerd in de lijst. Het slachtoff er kan hiertegen beroep instellen gericht aan 
de CPAM. De CPAM is dan verplicht om een deskundige aan te stellen die wordt 
aangeduid op gemeenschappelijk voorstel van de behandelende geneesheer en de 
raadgevende geneesheer van de sociale zekerheid.1301

(2) Weigering tot tussenkomst om administratieve redenen:

962. Hieronder vallen volgende gevallen:
– de realiteit van de blootstelling tijdens de professionele activiteiten wordt 

betwist;
– de duur van de blootstelling is lager dan deze aangegeven in het tableau;
– de termijn voor het in aanmerking nemen van de ziekte is overschreden;
– (in geval van longkanker): het uitgevoerde werk komt niet voor op de limita-

tieve lijst.

963. Het slachtoff er kan beroep instellen tegen een beslissing door een aangete-
kend schrijven te richten aan de CPAM die dan verplicht is het geschil voor een 
bemiddelingsinstantie te brengen, de commission de recours amiable (CRA). Bij het 
schrijven dienen de nodige bewijsstukken te worden gevoegd (elk document of 
elke getuigenis die kunnen aantonen dat de CPAM zich heeft  vergist). Doorgaans 
volgt de CRA de beslissingen van de CPAM volgt. Het slachtoff er kan de zaak dan 
nog aanhangig maken voor de Tribunal des Aff aires de Sécurité Sociale (TASS).

964. Wanneer de afwijzing in het algemene systeem van beroepsziekten juri-
disch niet aanvechtbaar is, kan het slachtoff er toch nog trachten om zijn schade te 

1300 Art. 12 en 20 Handvest van de sociaal verzekerde, ingevoerd bij Wet 11 april 1995, BS 6 septem-
ber 1995.

1301 Art. 141-1 CSS.
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verhalen door de CPAM te vragen het dossier door te sturen naar het complemen-
taire vergoedingssysteem. In principe moet de CPAM dit trouwens automatisch 
doen wanneer ze meent dat de ziekte wel voor vergoeding in aanmerking komt in 
het open systeem. De CPAM stuurt het dossier dan door naar een onafh ankelijk 
comité van deskundigen voor onderzoek. Wanneer het comité zou oordelen dat 
het slachtoff er overleden is of een blijvende ongeschiktheid vertoont van meer 
dan 66,66%, zal het dossier worden overgezonden naar het regionale comité 
(CNAMTS). In het andere geval zal een negatieve administratieve beslissing wor-
den geveld waartegen het slachtoff er nog beroep kan aantekenen.

965. Wanneer de ziekte wel ingeschreven is op een van de lijsten, maar één of 
meerdere voorwaarden zijn niet vervuld, zal de getroff ene hierover worden inge-
licht.1302 Het volledige dossier zal dan ook doorgestuurd worden naar het regio-
nale comité1303 dat zal beslissen of de ziekte al dan niet erkend moet worden als 
beroepsziekte. Het CNAMTS beschikt over een termijn van vier maanden om 
zijn gemotiveerde beslissing te leveren, eventueel verlengd met een periode van 
twee maanden, indien bijkomende onderzoeken zich opdringen.1304 De beslissing 
van het CNAMTS wordt doorgestuurd naar het CPAM die het slachtoff er en de 
werkgever informeert over de erkenning of weigering tot erkenning van de 
beroepsziekte.

966. Het slachtoff er heeft  de mogelijkheid om deze administratieve beslissing te 
betwisten. In een eerste fase zal de zaak dan worden voorgelegd aan een onder-
zoekscommissie die een minnelijke regeling tracht uit te werken De beslissing 
wordt dan eerst voorgelegd aan een bemiddelingscommissie (Commission de 

1302 Het dossier samengesteld door de CPAM dient volgende gegevens te bevatten:
– een gemotiveerde aanvraag tot erkenning van een beroepsziekte, ondertekend door de 

getroff ene of zijn nabestaanden, en een vragenlijst ingevuld door een geneesheer, waarvan 
het model wettelijk is vastgesteld;

– een gemotiveerde beslissing van de bedrijfsarts van de onderneming waarin het slachtof-
fer is tewerkgesteld geweest over de ziekte en de ernst van de blootstelling aan het profes-
sionele risico in hoofde van de getroff ene;

– een omstandig rapport van de werkgever van het slachtoff er waarin de posten vermeld 
staan waar het slachtoff er heeft  gewerkt, teneinde de blootstelling in concreto te kunnen 
beoordelen;

– eventueel de resultaten van de onderzoeken van de bevoegde instellingen
– rapport van de medische controledienst van de CPAM, die eventueel de graad van blij-

vende ongeschiktheid in hoofde van het slachtoff er aangeeft ;
– een medisch certifi caat.

1303 Art. 461-1 al. 3 en 4 CSS. In beide gevallen stuurt de CPAM een volledig dossier naar het regi-
onale comité.

1304 Het regionale comité (CNAMTS) bestaat uit een regionale adviserend geneesheer, een regio-
nale arbeidsgeneesheer-inspecteur en een praktiserend geneesheer van de universiteit of van 
een ziekenhuis gespecialiseerd in de betreff ende pathologie, en een aantal andere personen 
voorgedragen door de regionale directeur van volksgezondheidszaken voor een periode van 
vier jaar, van de woonplaats van de getroff ene.
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recours amiable). Na het oordeel van deze commissie of, bij ontstentenis van een 
beslissing, na één maand mag het slachtoff er zich rechtstreeks wenden tot de Tri-
bunal des Aff aires de la Sécurité Sociale (TASS). Nadat het geschil aan deze com-
missie is voorgelegd heeft  het slachtoff er de keuzemogelijkheid wanneer een ant-
woord uitblijft  na een maand. Ofwel wacht het slachtoff er de beslissing nog verder 
af, ofwel wendt hij of zij zich rechtstreeks tot de bevoegde TASS.1305

967. Wanneer de socialezekerheidskas een positieve beslissing heeft  genomen, 
maar de benadeelde niet akkoord gaat met het hem toegekende percentage 
arbeidsongeschiktheid, kan hij dit percentage nog betwisten voor een bemidde-
lingscommissie (‘la Commission de recours amiable’) en vervolgens voor de recht-
bank (‘Tribunal du Contentieux de l’incapacité’), binnen twee maanden na de 
kennisgeving van de beslissing inzake de toekenning van de rente. De zaak (per 
aangetekende brief) moet vergezeld zijn van de nodige medische bewijsstukken. 
Voor slachtoff ers met een invaliditeitspercentage hoger dan 10%, bestaat nog een 
derde verhaalsmogelijkheid bij een nationale commissie voor ongeschiktheid (‘la 
Commission nationale d’incapacité’).

10.3.4. KRING VAN GERECHTIGDEN EN VOORWERP VAN 
DE VERGOEDING

968. De wetgever heeft  de kring van rechthebbenden limitatief opgesomd. 
Komen in aanmerking voor vergoeding: de gehuwde partner (onder strikte voor-
waarden soms ook de uit de echt gescheiden partner), de kinderen, en, indien het 
slachtoff er geen echtgeno(o)t(e) of kinderen heeft  nagelaten, de ouders.

969. Bij overlijden van het slachtoff er hebben de volgende (limitatief opge-
somde) categorieën van nabestaanden recht op een uitkering:
1) de gehuwde partner (onder strikte voorwaarden ook de uit de echt gescheiden 

partner);
2) de kinderen;
3) de ascendenten (indien de getroff ene geen echtgeno(o)t(e) of kinderen heeft  

nagelaten).

970. De schade die voor vergoeding komt op grond van deze regeling is beperkt. 
Zoals in de Belgische beroepsziekteregeling worden enkel de ziektekosten en het 
inkomstenverlies vergoed (immateriële schade wordt niet vergoed) en worden er 
slechts forfaitaire uitkeringen toegekend.

1305 R. 142-6 CS.S.
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971. Aan de rechtstreeks getroff ene kunnen de volgende vergoedingen worden 
toegekend:
– vergoeding voor ziektekosten en hospitalisatiekosten;
– vergoeding voor herscholing;
– vergoeding voor volledige tijdelijke arbeidsongeschiktheid;
– vergoeding voor gedeeltelijke of volledige blijvende arbeidsongeschiktheid;

972. De nabestaanden maken aanspraak op volgende uitkeringen:
– vergoeding van begrafeniskosten;
– vergoeding van overbrenging van het lichaam van de overledene;
– een lijfrente wegens inkomstenverlies.

973. In ieder geval mag het totaal van de uitkeringen aan de rechthebbenden 
niet meer bedragen dan 85% van het basisinkomen van de getroff ene.

974. Het Franse vergoedingssysteem is in dit opzicht dus ruimer dan het Belgi-
sche; enkel deze laatste gevallen komen in aanmerking voor een vergoeding in het 
open systeem. Wanneer niet aan alle eigen criteria van het Fonds voor Beroeps-
ziekten voldaan is voor een ‘erkende’ beroepsziekte, zal ook geen vergoeding voor 
deze aandoening kunnen gevorderd worden in het open systeem.

975. Dit kan wellicht wel genuanceerd worden, in die zin dat het ook in Frank-
rijk zeer moeilijk al zijn om in dit geval een vergoeding te bekomen in het open 
systeem. Het slachtoff er geniet in het open systeem immers niet meer van een 
vermoeden van causaal verband tussen de reële blootstelling en de ziekte; het 
rechtstreekse en noodzakelijke verband tussen de ziekte en de blootstelling moet 
nog bewezen worden. Vooraleer een ziekte die niet voorkomt op de lijst gekwali-
fi ceerd kan worden als beroepsziekte, moet ze bovendien het overlijden of een 
ernstige blijvende invaliditeit van minstens 66,66% van het slachtoff er hebben 
veroorzaakt in Frankrijk.

976. Voor de berekening van de rente gaat de CPAM de vermindering aan 
arbeidsvermogen van het slachtoff er berekenen (graad van blijvende arbeidson-
geschiktheid). Hierbij wordt rekening gehouden met de fysieke of mentale toe-
stand van het slachtoff er, met zijn aanleg en capaciteiten en met zijn professionele 
vorming. De CPAM moet zich hierbij houden aan een barema (barèmes 
d’incapacité) dat vroeger enkel een indicatieve waarde had, maar nu geld als wet-
telijke norm.1306 De graad aan blijvende arbeidsongeschiktheid bij mesothelioom 
is bepaald op 100%; bij longkanker is deze vastgelegd tussen de 67 en de 100%; en 
bij pleurale plaques tussen de 1 en de 5%. Bij asbestose wordt deze graad bepaald 

1306 Decreet nr. 99-323 van 27 april 1999.
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na functionele ademhalingsonderzoeken: er bestaan vijf categorieën met stij-
gende graden van blijvende arbeidsongeschiktheid, ingedeeld van lichte stoornis-
sen tot zware.

977. Wanneer de getroff ene meent dat de CPAM de graad blijvende arbeidson-
geschiktheid te laag heeft  ingeschat, kan het een vordering instellen voor de Tri-
bunal du Contentieux de l‘Incapacité binnen de twee maand na kennisname van 
de beslissing van de toegekende rente.

978. De graad van blijvende arbeidsongeschiktheid kan ook worden herzien op 
initiatief van de CPAM of op initiatief van de verzekerde of zijn rechthebbenden: 
dit moet dan wel gevorderd worden binnen de twee jaar vanaf de datum van con-
solidatie. Daarna kan een herziening enkel jaarlijks gebeuren. Verzoeken tot her-
ziening moeten gestaafd worden aan de hand van medische getuigschrift en. 
Nabestaanden kunnen een verzoek tot herziening indienen gedurende twee jaar 
na het overlijden van de getroff ene wanneer ze kunnen bewijzen dat diens overlij-
den in causaal verband staat met beroepsziekte.

979. De modaliteiten van de uitbetaling van de vergoeding bij blijvende 
arbeidsongeschiktheid zullen variëren volgens de toegekende graad blijvende 
arbeidsongeschiktheid. Wanneer het gaat om een blijvende arbeidsongeschikt-
heid van minder dan 9% zal de vergoeding uitbetaald worden in kapitaal. Het 
bedrag zal afh angen van de graad van ongeschiktheid. Wanneer het gaat om 
een blijvende arbeidsongeschiktheid van meer dan 9% zal de vergoeding uitge-
keerd worden onder de vorm van een rente (via trimestriële of maandelijkse 
betalingen). Het bedrag hangt dan af van het basisloon van het slachtoff er en 
van diens graad van ongeschiktheid. Onder het begrip ‘basisloon’ wordt hier 
begrepen het volledige bruto jaarloon van het slachtoff er. Naast het loon sensu 
stricto worden daartoe alle wettelijke socialezekerheidsuitkeringen waarop het 
slachtoff er recht heeft  gerekend. Indien het aldus verkregen bedrag lager is dan 
een bepaald minimumbedrag, zal het tot op dit niveau worden opgetrokken. 
Men gaat dit basisloon vermenigvuldigen met het percentage arbeidsonge-
schiktheid. Voor het deel arbeidsongeschiktheid dat minder is dan 50%, wordt 
het verkregen bedrag met de helft  verminderd; voor het deel dat meer is dan 
50%, met de helft  vermeerderd.1307

1307 50 * ½ = 25+30 * (1 + ½)= 45 => 25 + 45.
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AO van 10% ⇒ rente = 5% basisloon

AO van 20% ⇒ rente = 10% basisloon

AO van 30% ⇒ rente = 15% basisloon

AO van 40% ⇒ rente = 20% basisloon

AO van 50% ⇒ rente = 25% basisloon

AO van 60% ⇒ rente = 40% basisloon

AO van 70% ⇒ rente = 55% basisloon

AO van 80% ⇒ rente = 70% basisloon

AO van 90% ⇒ rente = 85% basisloon

AO van 100% ⇒ rente = 100% basisloon

980. Indien het slachtoff er voor 100% arbeidsongeschikt is en het de hulp van 
derden nodig heeft  voor de algemene handelingen van het dagelijks leven, wordt 
het bedrag van de rente verhoogd met 40%. De renten van de rechthebbenden 
(echtgenoot, kinderen en soms ouders) worden bepaald in functie van hun graad 
van verwantschap en van hun leeft ijd. Aan de echtgenote wordt levenslange rente 
toegekend berekend op 30% van het basisloon van de getroff ene indien de echtge-
note jonger is dan 55 jaar en 50% indien deze ouder is dan 55 jaar.

981. Voor de kinderen geldt de volgende regeling; per kind wordt een rente toe-
gekend van 15% berekend op het basisinkomen van de getroff ene; vanaf drie kin-
deren wordt dit bedrag beperkt tot een gezamenlijke vergoeding van 40% van het 
basisinkomen van het slachtoff er; elk bijkomend kind heeft  recht op een rente van 
10% van het basisinkomen.

In geval het gaat om een wees langs vaders- en moederszijde geldt een 
bedrag van 20% van het basisloon per kind. De rente wordt uitgekeerd tot het 
kind de leeft ijd van 16, 18 of 20 jaar bereikt heeft , afh ankelijk van het 
geval. Indien de ouders kunnen bewijzen dat ze genoten van een inkomenver-
vangend pensioen, wordt hen een rente toegekend van 10% van het basisinko-
men, met een maximum van 30%. In ieder geval mag het totaal van de uitge-
keerde vergoedingen aan de rechthebbenden niet hoger zijn dan 85% van het 
basisinkomen.

982. Belangrijk om op te merken is dat in Frankrijk, waar de maatschappelijke 
onrust over de asbestgezondheidsrisico’s als een ‘schandaal van volksgezondheid’ 
veel groter was dan in België, bijgevolg ook de bewustwording van en de wens tot 
het indienen van een schadeclaim voor asbestgerelateerde gezondheidsschade 
veel groter was dan in België (zie hierover hoofdstuk dertien en veertien). Dit uit 
zich bijvoorbeeld in het aantal aanvragen en erkenningen van de pleurale plaques, 
die strikt gezien geen gezondheidsschade opleveren. Voor de vergoeding van 
pleurale plaques wordt door het FIVA bijvoorbeeld met een indicatief barema 
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gewerkt. In Frankrijk werd in 2003 al 71% van de gehonoreerde schadeclaims in 
het systeem van de beroepsziekteverzekering voor rekening gebracht van de 
erkende gevallen van pleurale plaques.1308 Meer dan 75% van de aanvragen in het 
systeem van het FIVA zouden pleurale plaques betreff en.1309 Het FIVA stelt in zijn 
barema een vergoeding voorop van 22.000 euro voor een incapaciteit van 5% op 
de leeft ijd van zestig jaar.1310 In de jurisprudentie variëren de bedragen overigens 
van een vergoeding van 2500 euro in een geval van het hof van beroep van Metz 
tot een vergoeding van 57.000 euro van het hof van beroep te Metz en alle varian-
ten daar tussenin.1311

Asbestose
7%

Cancer broncho
pulmonaire primitif

12% Plaques pleurales
71%

Dégénérescence maligne
bronchopulmonaire

compliquant
des lésions bénignes

3%

Mésiothéliome malin
primitif et autres 
tumeurs pleurales

primitives
7%

983. Bij wijze van voorbeeld kan dit cijfer vergeleken worden met het aantal 
erkenningen van pleurale plaques in het systeem van de Belgische beroepsziekte-
verzekering. Op de 4298 erkende beroepsziekten in 2011 werden slechts 283 
gevallen van pleurale plaques bij rechtstreeks getroff enen en rechthebbenden 
samen erkend (of 0,6%).1312

1308 G. Deriot en J.-P. Godefroy, Rapport d’information fait au nom de la commission des Aff aires 
sociales (1) sur la gestion des fonds de l’amiante (2005), zie www.senat.fr/rap/r04-301/r04-3010.
html.

1309 Cour de Cassation, Etude sur ‘innovation, technologique et risques professionnels: l’exemple de 
l’amiante”, Rapport annuel 2005, zie www.courdecassation.fr/publications_cour_26/rapport_
annuel_36/rapport_2005_582/troisieme_partie_etude_587/innovation_technologique_
apprehendee_juge_588/innovation_technologique_risques_professionnels_7810.html.

1310 Zie het barema op www.fi va.fr.
1311 Zie eerder, zie ook C. Lecoeur, a.w. 2010, nr. 1452, p. 44.
1312 Informatie ontvangen van het Asbestfonds.
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Gedupeerden 2011

Asbestose 1.337
Pleurale plaques 237
Mesothelioom 216
Longkanker 160
Larynxkanker 12
Rechthebbenden  
Asbestose 594
Pleurale plaques 46
Mesothelioom 1.348
Longkanker 342
Larynxkanker 6

Totaal aantal erkenningen 4.298

10.3.5. VERJARINGSTERMIJN

984. In het Franse systeem van de beroepsziekteverzekering gelden wel verja-
ringstermijnen waarbinnen de vordering van de benadeelde moet worden inge-
steld. In tegenstelling tot het private aansprakelijkheidsrecht wordt binnen het sys-
teem van de beroepsziekteverzekeringen wel gewerkt met een lange verjaringstermijn 
(délai de prise en charge) en met een korte verjaringstermijn waarbinnen de vorde-
ring moet worden ingesteld na de datum van de vaststelling van de beroepsziekte.

985. Hierna volgt een schematisch overzicht van de ‘lange’ verjaringstermijn 
(de termijn waarbinnen de vordering moet worden ingesteld na de blootstelling 
aan asbest):

Beroepsziekte ‘Délai de prise en charge’1313

Asbestose (tableau 30) 35 jaar (met minimumduur van 2 jaar blootstelling 
aan asbest)

Pleurale plaques (tableau 30) 40 jaar

Mesothelioom (tableau 30) 40 jaar

Longkanker met fi brose (tableau 30) 40 jaar (met minimumduur van 5 jaar blootstelling 
aan asbest)

Longkanker (tableau 30bis)1314 40 jaar (met minimumduur van 10 jaar blootstelling 
en limitatieve lijst beroepen waarbinnen blootstel-
ling plaatsvond)

1313 Voor de wetswijziging via het Decreet van 14 april 2000 was dit voor asbestose en pleurale 
plaques 20 jaar.

1314 Ingevoegd via het Decreet van 22 mai 1996.
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986. In beginsel moet het slachtoff er zijn aanvraag tot vergoeding indienen bin-
nen de twee jaar na de datum van de medische vaststelling van de ziekte.1315 Na 
het verstrijken van die periode is het dossier verjaard, en kan het slachtoff er in 
principe geen rechten meer uitoefenen.1316

987. Voor de asbestslachtoff ers is de wetgever hier echter opgetreden. Via de Loi 
de fi nancement de la sécurité sociale pour l’année 2000 werden in 2000 twee wijzi-
gingen aangebracht aan de geldende regeling. De Franse wetgever heeft  voor de 
asbestslachtoff ers het aanvangspunt van de verjaringstermijn verschoven van de 
datum van de eerste medische vaststelling (oude recht) naar de datum waarop het 
slachtoff er op de hoogte is gebracht van het mogelijke verband tussen zijn ziekte 
en zijn professionele activiteiten (huidige recht). In plaats van de datum van de 
eerste medische vaststelling, geld nu de datum waarop het slachtoff er op de 
hoogte is gesteld van het mogelijk verband tussen zijn ziekte en een beroepsacti-
viteit door middel van een medisch certifi caat of het stopzetten van de werkzaam-
heden, als aanvangspunt.

988. Daarnaast heeft  de wetgever de verjaringstermijn van de vordering ook 
tijdelijk opgeheven voor slachtoff ers van asbestgerelateerde beroepsziekten. Deze 
slachtoff ers (en hun rechthebbenden) beschikten hoe dan ook nog tot in decem-
ber 2001 over de mogelijkheid om hun vorderingsrechten uit te oefenen wanneer 
de medische vaststelling plaatsvond tussen eind 1947 en eind 1998.1317 Opmerke-
lijk is dat deze ‘empathische’ tussenkomst van de Franse wetgever pure gelegen-
heidswetgeving uitmaakte: deze bepaling gold immers enkel en alleen voor 
slachtoff ers van asbest!

 10.3.6. DE ‘OPZETTELIJKE FOUT’ EN DE ‘ONVERSCHOON-
BARE FOUT’ VAN DE WERKGEVER ALS UITZON-
DERING OP HET BEGINSEL VAN DE BURGER-
RECHTELIJKE IMMUNITEIT VAN DE WERKGEVER

989. In principe beschikt het slachtoff er ook naar Frans recht niet meer over een 
gemeenrechtelijke vordering tegen de werkgever. De gedupeerde moet genoegen 
nemen met de forfaitaire uitkering op grond van de beroepsziekteregeling.1318 

1315 Art. 4 Wet nr. 90-86 van 23 januari 1990, JO 25 januari 1990.
1316 Wanneer de beroepsziekte van het slachtoff er vastgesteld is voor de wijziging of aanvulling van 

de lijst met beroepsziekten, moet het slachtoff er zijn aanvraag indienen binnen een termijn van 
drie maanden te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de nieuwe lijst (CSS, art. R.461-5).

1317 Art. 40 lid 2 Wet nr. 99-1140 van 29 december, JO 30 december 1999.
1318 Zie hierover onder meer M. Babin, “Les logiques de reconnaissance des maladies profession-

nelles”, Dr. Soc. 1998, p. 673-682; J.-P. Chauchard, Droit de la Sécurité Sociale, Parijs, L.G.D.J., 
1994, p.  301-326; Y. Saint-Jours, “La dialectique conceptuelle de la faute inexcusable de 
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Wanneer de werkgever een opzettelijke fout of een onverschoonbare fout heeft  
begaan, blijft  een extra vorderingsmogelijkheid voor het slachtoff er naar Frans 
recht wel nog mogelijk.

10.3.6.1. De opzettelijke fout van de werkgever

990. De Franse wetgever heeft  als uitzondering op de regel van de immuniteit 
het geval geformuleerd waarbij de werkgever een opzettelijke fout heeft  begaan.1319 
Voor er sprake kan zijn van een opzettelijke fout moeten volgende criteria vervuld 
zijn. Het moet gaan om:
1) een vrijwillige gedraging1320,
2) met de bedoeling om lichamelijke letsels te veroorzaken.1321

991. Zoals in het Belgisch recht het geval is, is de defi nitie van ‘opzettelijke’ 
fout dus vrij eng: het onvrijwillig toebrengen van letsels door onvoorzichtig-
heid valt hier bijvoorbeeld niet onder. De werkgever of ondergeschikte die 
strafrechtelijk veroordeeld is tot het vrijwillig toebrengen van slagen en ver-
wondingen heeft  blijkens de jurisprudentie wel een onverschoonbare fout 
begaan.1322

992. Het slachtoff er of zijn nabestaanden kunnen in geval van opzet hun volle-
dige rechten nog uitoefenen op grond van het systeem van het aansprakelijk-
heidsrecht, dit wil zeggen een gemeenrechtelijke vergoeding trachten te vorderen 
voor hun schade van de werkgever, omdat diens immuniteit dan niet langer 
speelt. Het CPAM kan de uitgekeerde vergoedingen ook trachten terug te vorde-
ren van de werkgever die een opzettelijke fout heeft  begaan.1323

993. De werkgever kan zich niet verzekeren voor dit risico.1324 Ook naar Bel-
gisch recht zou enkel het verzekeren van opzet niet mogelijk zijn voor de werk-
gever.1325 De werkgever kan zich wel verzekeren voor de opzettelijke fout van 
zijn ondergeschikten. Ook voor zijn onverschoonbare fouten en die van zijn 
ondergeschikten zou de werkgever zich naar Frans recht kunnen verzeke-
ren.1326

l’employeur en matière de risques professionnelles”, Droit Ouvrier 2003, p. 45; J.J. Dupeyroux, 
Droit de la sécurité sociale, nr. 393 e.v.

1319 Art. L 452-5 CSS.
1320 Cass. Soc. 13 januari 1966, nr. 65-10.806, Bull. Civ. IV, 53.
1321 Cass. Soc. 20 april 1988, nr. 86-15.690, Bull. Civ. V, 158.
1322 Cass. Soc. 28 mei 1957, Bull. Crim.,nr. 453.
1323 Art. L 452-4 C.S.S.
1324 Art. 425-4 C.S.S.
1325 Naar Belgisch recht geldt de algemene bepaling van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst.
1326 Art. L 452-5 lid 2 C.S.S.
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10.3.6.2. De onverschoonbare fout van de werkgever

994. Alleen wanneer er sprake is van een opzettelijke fout, vervalt de immuni-
teit van de werkgever en kan de werknemer onbeperkt zijn civielrechtelijke vorde-
ringsmogelijkheden uitoefenen. De benadeelde Franse werknemer kan echter 
naast zijn uitkering op grond van de beroepsziekteregeling ook nog een bijko-
mende uitkering1327 vorderen van de CPAM wanneer de werkgever een ‘onver-
schoonbare fout’1328 heeft  begaan.1329

995. Het concept van de onverschoonbare fout werd ingevoerd door de wetge-
ver aan het einde van de negentiende eeuw, maar werd vooral de afgelopen decen-
nia door de rechtspraak1330 gedefi nieerd en gepreciseerd.

996. Naar Belgisch recht bestaat deze ‘tussencategorie’ niet. Wel vervalt de 
immuniteit van de werkgever en kan de werknemer onbeperkt zijn civielrechte-
lijke vorderingsmogelijkheden uitoefenen bij opzet of daarmee gelijkgestelde 
gekwalifi ceerde fout van de werknemer.

A. Uitkeringen en procedure1331

997. Opmerkelijk is dat de rechtspraak in Frankrijk in de eerste plaats de forfai-
taire vergoedingsregeling zo veel mogelijk heeft  proberen beperken tot diegenen 
waarvoor de regeling daadwerkelijk bedoeld is, zodat eenieder die geen ‘rechtheb-
bende’ is in de zin van de wet, zijn mogelijkheden om een beroep te doen op het 
aansprakelijkheidsrecht als vergoedingsmechanisme verder gehandhaafd ziet.1332

998. Daarnaast heeft  de wetgever voorzien in een verruiming van de vorde-
ringsmogelijkheden van de benadeelde bij onverschoonbare fout van de werkge-

1327 Met name een verhoging van de toegekende rente en een vergoeding voor de niet door het wet-
telijk forfait gedekte schadeposten (art. L.452-2 CSS). Deze vergoedingen worden in eerste 
instantie uitbetaald door de Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), de instelling die 
beroepsziekteuitkeringen uitbetaalt. De CPAM zal na betaling de werkgever ervan op de 
hoogte brengen dat hij een bijkomende bijdrage moet betalen ter waarde van deze extra uitgave 
en ook de uitgekeerde vergoedingen voor de andere schadeposten terugvorderen van de werk-
gever (art. L.452-2 en 452-3 CSS).

1328 Art. L. 452-2 CSS.
1329 Art. L 425-1 C.S.S; art. L 452-2 C.S.S.
1330 Voor een eerste invulling zie Cass. (verenigde kamers) 15 juli 1941, Le Dalloz 1941, jur. 117, 

noot A. Rouast, zie ook Cass. (verenigde kamers) 18 juli 1980, JCP 1981, nr. 19642, met noot Y. 
Saint-Jours; zie ook J.-P. Chauchard, a.w. 1994, 325-361.

1331 Zie hierover onder meer C.Coutou, a.w. 2010, nr.1452, p. 58-72.
1332 Zie reeds het arrest van het Hof van Cassatie van 2 februari 1990 in deze zin (Cass. 2 februari 

1990, D. 1992, JP p. 49 noot Chabas) waarin het Hof in verenigde kamers besloot dat als recht-
hebbende in de zin van de wet enkel de personen limitatief opgesomd in art. L 434-7 tot L 
434-14 CSS moeten worden begrepen, in de hypotheses door de wet voorzien; bij overleden 
enkel het rechtstreekse slachtoff er, bij overlijden ook de door de wet voorziene kring van nabe-
staanden). Zie ook meer recent in deze zin Cass. Crim. 10 juni 2008, JCP S 2008, 1541, noot G. 
Vachet).



Deel 3. De omgang met asbestregelateerde gezondheidsschade in het positieve recht

474 Intersentia

ver. Daartoe werd in 1976 een nieuw artikel L.452-3 ingevoerd in de CSS, dat 
bepaalt dat wanneer de beroepsziekte te wijten is aan de onverschoonbare fout 
van de werkgever, “la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juris-
diction de Sécurité Sociale la réparation du préjudice causé par les souff rances phy-
siques et morales, le préjudice d’agrément et le préjudice esthétique”. Benadeelden 
hebben ook de mogelijkheid om vergoeding te vorderen voor “la perte de l’emploi 
due à cette faute [inexcusable] de l’employeur”.1333 In essentie kan de benadeelde 
derhalve een bijkomende vergoeding vorderen van zijn immateriële schade en 
voor zijn waardevermindering op de arbeidsmarkt. Het is vaste rechtspraak van 
het Hof van Cassatie dat de vergoedingen opgesomd door artikel L.452-3 van de 
CSS limitatief moeten worden opgevat.1334

999. Artikel L 452-3 heeft  eveneens de immateriële schadeposten gedefi nieerd 
waarvoor vergoeding kan worden gevorderd, zonder tevens in richtlijnen te voor-
zien voor de evaluatie van de schade. Het gaat om:
1) les souff rances morales;
2) le préjudice d’agrément;
3) le préjudice esthétique.

1000. De bewijslast van het bestaan van een faute inexcusable rust op het slacht-
off er (of zijn rechthebbenden). In een arrest van 8 juli 2004 oordeelde het Hof van 
Cassatie nog in deze zin dat “il incombait au salarié (créditeur de l’obligation de 
sécurité) de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger 
auquel il était exposé, n’avait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver”. 
Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen1335 wordt het bestaan ervan dus 
niet vermoed.1336 De onverschoonbare fout kan niet gelijkgesteld worden met de 
strafrechtelijke fout. Niet elke overtreding van de strafwet maakt immers een fout 
van uitzonderlijke ernst uit, of impliceert dat de dader zich bewust was van het 
gevaar dat hij schiep.

1001. Het bestaan van een onverschoonbare fout moet door de benadeelde ech-
ter niet meer worden bewezen wanneer het slachtoff er of een lid van de arbeidsin-
spectie (het Comité d’hygiène et de sécurité au travail) voorafgaand aan het onge-
val het gezondheidsrisico van blootstelling reeds heeft  gesignaleerd aan de werk-
gever. In dit geval wordt het bestaan van een onverschoonbare fout van rechtswege 
vermoed en heeft  de benadeelde automatisch recht op de bijkomende vergoeding.

1333 Cf. Cass. soc. 17 mei 2006, JCP S nr. 1538, 2006, noot G. Vachet; zie ook M. Pierchon, “La répa-
ration d’un AT/MP entre le TASS et le conseil de prud’hommes”, JCP S nr. 37, 2007, 1666.

1334 Cf. Cass. soc. 28 maart 1996, Bull. Civ. V, nr. 128.
1335 In bepaalde gevallen wordt de onverschoonbare fout wettelijk vermoed aanwezig te zijn (art. L 

231-8–1), ingevoerd door Wet 23 december 1982.
1336 Cass. soc. 8 januari 1959, nr. 57-50.086, Bull. Civ. IV, 40.
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 1002. Het Hof van Cassatie heeft  in een arrest van 19 december 2002 beslist dat 
wanneer de onverschoonbare fout van de werkgever bewezen is, de CPAM syste-
matisch moet overgaan tot het maximaliseren van de rente wegens arbeidsonge-
schiktheid. Voordien was de bepaling van de hoogte van deze rente gekoppeld 
aan de appreciatie van de zwaarte van de fout van de werkgever en stond ze ook 
in verhouding tot de eigen fout van de getroff ene.1337 De enige uitzondering die 
thans nog op die regel bestaat, is de situatie van een onverschoonbare fout van het 
slachtoff er.

1003. De Franse Conseil constitutionnel heeft  in een recent arrest van 18  juni 
20101338 de vergoedingsplicht van de werkgever bij onverschoonbare fout nu nog 
verder opgerekt, door te beslissen dat de gedupeerde in geval van onverschoon-
bare fout zijn gehele restschade op de werkgever mag verhalen. Daarbij valt onder 
meer te denken aan bijvoorbeeld kosten van aanpassing van huis of auto, medi-
sche kosten die niet gedekt zijn door de ziekteverzekering, en de kosten voor hulp 
van derden.

1004. Wanneer de CPAM meent dat de mogelijkheid bestaat dat de werkgever 
een onverschoonbare fout heeft  begaan, moet zij het slachtoff er informeren over 
de mogelijkheid om een aansprakelijkheidsprocedure te starten. De beoordeling 
van de onverschoonbare fout is een feitenkwestie en behoort aldus tot de onaf-
hankelijke beoordelingsvrijheid van de socialezekerheidsrechtbanken. Het Franse 
Hof van Cassatie kan evenwel vaststellen of de feitenrechter op grond van de 
onafh ankelijk vastgestelde feiten de correcte juridische beoordeling aan de dag 
heeft  gelegd.

1005. De vordering wordt ingesteld voor een socialezekerheidsrechtbank (tri-
bunal des aff aires de la sécurité sociale afgekort TASS) door het slachtoff er of zijn 
rechthebbenden. Bedoeling is om aan te tonen dat het slachtoff er een fout van een 
uitzonderlijke ernst heeft  begaan die aan de grondslag lag van de beroepsziekte 
van een van zijn werknemers.

1006. Wanneer het slachtoff er een vordering instelt tegen de werkgever wegens 
onverschoonbare fout, kan het een verhoging vorderen van de hem toegekende 
rente en een vergoeding voor de nog niet gedekte schadeposten.1339 Voorwaarde 
is wel dat de ziekte van de getroff ene reeds door de CPAM erkend is als een 
beroepsziekte, met aanduiding van het ongeschiktheidspercentage.

1337 P. Clichon, a.w. 2010, 40.
1338 Conseil Constitutionnel 18 juni 2010, nr. 2010-8 QPC, zie http://recherche.conseil-constituti-

onnel.fr/.
1339 Art. 452-1 en 452-2 C.S.S.
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1007. Ook kan de uitkerende instelling het bedrag van de verhoging van de 
rente terugvorderen van de werkgever, door deze te verplichten tot een comple-
mentaire bijdrage.1340

1008. De Code de la Sécurité Sociale voorziet wel in een verplichte verzoenings-
poging in eerste instantie tussen de CPAM en het slachtoff er of zijn rechthebben-
den enerzijds, en de werkgever anderzijds, over het bestaan van de onverschoon-
bare fout, en over het bedrag van de verhoging van de rente en van de overige 
vergoedingen voor de ‘commission de recours amiable’ (CRA). Wanneer deze 
bemiddelingspoging geen resultaat oplevert, of wanneer de werkgever verstek laat 
gaan, kan het slachtoff er of zijn rechthebbenden een vordering in rechte instellen 
bij een socialezekerheidsrechtbank (TASS). Elk van beide partijen kan tegen deze 
uitspraak in beroep gaan en daarna in cassatie.

1009. Bij opzettelijke en onverschoonbare fout van de collega-werknemer beschikt 
het slachtoff er ook over een burgerrechtelijke vorderingsmogelijkheid tegen de col-
lega. Daarnaast beschikt hij ook over een vordering tegen diegenen die burgerrech-
telijk aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door ondergeschikten. Bij opzette-
lijke fout van de collega staat voor het slachtoff er dus ook een vorderingsmogelijkheid 
open tegen de werkgever op grond van artikel 1384 lid 5 C.C.1341 Voorwaarde is wel 
dat de fout werd begaan in de uitoefening van de functie; er moet een verband zijn 
met de beroepswerkzaamheden. Zoals hierna zal worden aangeduid kan de werkge-
ver wel een verzekering afsluiten ter dekking van zijn aansprakelijkheid in het geval 
van opzettelijke fout begaan door een van zijn werknemers.

1010. De socialezekerheidsinstelling zelf beschikt in dit geval niet over een vor-
deringsmogelijkheid tegen de werkgever.1342 Conform artikel L 425-5 CSS kan de 
CPAM de uitgekeerde vergoeding wel gesubrogeerd in de rechten van de bena-
deelde, gaan terugvorderen van de aansprakelijke dader.1343

B. Voorwaarden

1011. Volgens een vaste rechtspraak van de Cour de Cassation is de onver-
schoonbare fout “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 justifi cative et se distinguant par le défaut d’un élément 
intentionnel”.1344

1340 Art. L. 452-2, al. 6 C.S.S.
1341 Cass. Soc. 3 juli 1968, nr. 66-13.961, Bull. Civ. V, 286.
1342 Cass. Crim. 8 oktober 1957, Bull. Crim. 1957, 1094; Cass. Crim. 22 mei 1963, Bull. Crim. 1963, 

nr. 184.
1343 Cass. Soc. 12 oktober 1989, nr. 87-12.267, Bull. Civ. V, 357.
1344 Cass. Verenigde Kamers, 15 juli 1941, D. 1941, 117; Cass. Soc. 29 februari 1996, nr. 93-21.068.
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1012. Er is dus sprake van een onverschoonbare fout conform artikel L. 452-1 
CSS wanneer de werkgever een fout heeft  begaan van een uitzonderlijke ernst (1); 
die het gevolg is van een vrijwillig handelen of nalaten (2); waarbij de dader zich 
bewust was van het gevaar (3); er geen grond voor rechtvaardiging voorhanden is 
(4) en waarbij er ten slotte evenmin sprake is van opzet van de dader (5).1345

(1) Een fout van een uitzonderlijke ernst

1013. De fout is van uitzonderlijke ernst wanneer de werkgever nalaat om de 
nodige veiligheidsmaatregelen te nemen in het kader van zijn veiligheidsverplich-
tingen, of tekortschiet inzake de elementaire vereisten van voorzichtigheid.

(2) De fout moet het gevolg zijn van een vrijwillig handelen of nalaten

1014. Een gewone onvoorzichtigheid of nalatigheid maakt op zich geen onver-
schoonbare fout uit. Vereist is dat het gaat om een vrijwillig handelen of nalaten, 
dat wil zeggen dat de dader de gang van zaken, de toestand waaruit de schade 
ontstaan is, moet hebben gewild. Ook hier is dus sprake van een intentioneel ele-
ment, zoals dat ook het geval is bij een opzettelijke fout. Het volstaat echter dat de 
intentie gericht is op het creëren van het risico. Bij de opzettelijke fout moet de 
intentie gelegen zijn in het veroorzaken van de schade.

(3) De auteur moet zich bewust geweest zijn van het gevaar

1015. Het volstaat dat de dader zich bewust had moeten zijn van het potentiële 
gevaar. Zijn gedrag wordt vergeleken met dat van een redelijk mens met dezelfde 
technische capaciteiten, geplaatst in dezelfde omstandigheden. De werkgever 
moet zich dus niet werkelijk bewust geweest zijn van het concrete gevaar.1346

(4) Er mag geen sprake zijn van een grond van rechtvaardiging

1016. Het kan gebeuren dat de werkgever vrijwillig en bewust de werknemer 
heeft  blootgesteld aan een gevaar om bijvoorbeeld een ernstige catastrofe te ver-
mijden. In dat geval zal er geen sprake zijn van een onverschoonbare fout. Belang-

1345 Het gaat hier om een jurisprudentiële invulling van een wettelijk begrip. Zie Cass. 18 juli 1980, 
JCP 1981, nr. 19642, noot Y. Saint-Jours; J.-P. Chauchard, Droit de la Sécurité Sociale, Parijs, 
L.G.D.J. 1994, p. 325-361.

1346 Cass. Soc. 7 februari 1962, nr. 60-10.141; Cass. Soc. 27 februari 1985, nr. 83-15.201 en 83-15.202, 
Bull. Civ. 95. Op dit ogenblik wordt abstracte invulling gegeven aan begrip. Men gaat niet meer 
na of de dader zich in concreto bewust was van het gevaar, men gaat uit van de houding van een 
normaal zorgvuldig persoon geplaatst in dezelfde omstandigheden. In de praktijk wordt deze 
regel wel een beetje vertroebeld doordat de feitenrechters vaak overgaan tot een analyse in 
concreto; had de bewuste werkgever gezien de concrete omstandigheden al dan niet kennis van 
het gevaar?
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rijke beoordelingselementen zijn of de uitgevoerde werkzaamheden niet enkel in 
het belang van de werkgever waren of deze bijvoorbeeld een bijkomend voordeel 
hebben verschaft .

(5) Er mag geen sprake zijn van opzet

1017. Wanneer er sprake is van opzet, zou men zich in het stelsel van de opzet-
telijke fout bevinden. In dat geval worden de immuniteitsregels volledig terzijde 
gesteld en kan de benadeelde voor alle mogelijke restschade een vergoeding vor-
deren van de werkgever op grond van het aansprakelijkheidsrecht.

1018. De onverschoonbare fout van de werkgever maakt naar de kern bezien 
een inbreuk uit op de veiligheidsverbintenis van de werkgever ten aanzien van 
zijn personeel, die voortvloeit uit artikel L. 230-2 van de Code du Travail. Het gaat 
om een inspanningsverbintenis van de werkgever:

“Le chef d’établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et proté-
ger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement, y compris les travail-
leurs temporaires”.

1019. Het karakter van de fout zal beoordeeld worden in het licht van de ver-
plichting van de werkgever om te waken over de veiligheid van zijn personeel. De 
miskenning van specifi eke veiligheidsreglementering is geen voorwaarde voor de 
kwalifi catie van de fout als ‘onverschoonbaar’, maar doorgaans wordt wel aangeno-
men dat er in ieder geval sprake is van een onverschoonbare fout wanneer de wet-
telijke veiligheidsnormen niet werden nageleefd, aangezien de werkgever dan op de 
hoogte diende te zijn van het gevaar waaraan hij zijn werknemers blootstelde.1347

C. De onverschoonbare fout van de werkgever in de asbestjurisprudentie

1020. In asbestschadezaken wordt sinds het einde van de vorige eeuw regelma-
tig een beroep gedaan op de onverschoonbare fout van de werkgever naar Frans 
recht, teneinde de burgerrechtelijke immuniteit van de werkgever te doorbreken.

1021. Door werkgevers werd het ontbreken van relevante wetgeving op het vlak 
van de bescherming tegen blootstelling aan asbest in de arbeidssfeer in de periode 
vóór 1977 vaak ingeroepen als grond van verschoning. Hierin werd de industrie 
door de rechtspraak tot medio de jaren negentig van vorige eeuw ook wel gevolgd. 
Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar volgende uitspraak van het hof 
van beroep te Aix-en-Provence van 20 november 1995:

1347 Y. Saint-Jours, a.w. 1995, p. 375.
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Eiser werkte van juli 1958 tot september 1977 als pijpfi tter bij Eternit, producent van 
asbestcement. Bij zijn werkzaamheden werd hij blootgesteld aan asbest, ten gevolge 
waarvan hij asbestose ontwikkelde. In 1990 is hij overleden. De CPAM erkende dat zijn 
overlijden het gevolg was van een beroepsziekte. Zijn erven kregen een forfaitaire uitke-
ring voor hun inkomensschade, maar vorderden ook vergoeding voor hun restschade op 
grond van de onverschoonbare fout van de werkgever. Het hof oordeelde dat Eternit in 
het licht van de afwezigheid van specifi eke wetgeving, niet op de hoogte was van de geva-
ren verbonden aan een asbestblootstelling in de onderzochte periode, en derhalve geen 
onverschoonbare fout heeft  begaan.1348

1022. In de praktijk werd de vraag wanneer de schadelijke blootstelling aan 
asbest had plaatsgevonden dus erg belangrijk. Vond deze plaats na 1977, dan werd 
het ontbreken van veiligheidsmaatregelen in ieder geval beschouwd als een onver-
schoonbare fout. Vond deze plaats in een daaraan voorafgaande periode, dan was 
de uitkomst minder voorspelbaar.

1023. De grote maatschappelijke bewustwording die is ontstaan over asbest als 
‘un drame de la santé’, naar aanleiding van onder meer de vele overheidsrappor-
ten over asbest en de mediaberichtgeving hieromtrent (zie hierover hoofdstuk 
dertien en veertien), vanaf 1996 heeft  echter geleid tot een radicale ommekeer, 
niet alleen bij de beleidsmakers maar ook in de jurisprudentie. Bij wijze van voor-
beeld kan verwezen worden naar twee typische zaken uit de tweede helft  van de 
jaren negentig waar de onverschoonbare fout van de werkgever wel voor het eerst 
begon te worden aanvaard:

Eiser was tewerkgesteld geweest bij Everite, een asbestcementproducerend bedrijf van 
september 1951 tot maart 1984. In september 1989 werd bij hem mesothelioom vastge-
steld, ziekte waaraan hij vervolgens in oktober 1990 is overleden. De CPAM erkende de 
ziekte als beroepsziekte. In november 1996 vorderden de erven een bijkomende vergoe-
ding voor hun materiële en immateriële schade op grond van de onverschoonbare fout 
van Everite. De TASS (rechtbank in sociale zaken) van La Gironde wees de aansprake-
lijkheidsvordering tegen de werkgever op grond van onverschoonbare fout af wegens 
verjaring. De erven tekenden beroep aan tegen deze beslissing.

Volgens het appelgerecht in Bordeaux was de tweejarige verjaringstermijn nog niet ver-
streken. Het hof oordeelde dat er eff ectief sprake was geweest van een onverschoonbare 
fout van de werkgever. Deze had niet voorzien in persoonlijke beschermingsmiddelen 
(zoals stofmaskers) om zijn werknemers te beschermen tegen asbestblootstelling. Het 
asbestcement voor het vervaardigen van de asbestplaten werd er nog met de hand 
bewerkt. Pas op het einde van de jaren zeventig zouden er ventilatie- en afzuiginstalla-
ties aangebracht worden in het bedrijf, in overeenstemming met de toen geldende regle-

1348 Cour d’Appel Aix-en-Provence 20 november 1995, Gazette du Palais 1998, 2, 137; zie ook TASS 
Valenciennes 16 december 1997 en TASS Bouches-du-Rhône 7 februari 1995, Gazette du Palais 
1998, p. 139-140.
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mentering (zie hierover deel twee). Op grond van deze gegevens stelde het appelgerecht 
desondanks vast dat het bedrijf manifest tekort was geschoten in zijn veiligheidsver-
plichting jegens zijn werknemers. Het feit dat er nog geen specifi eke wetgeving bestond 
ter preventie van een blootstelling aan asbest deed daar volgens het appelgerecht niks 
aan af. De werkgever had volgens het hof immers de verplichting om te waken over de 
gezondheid en de veiligheid van het personeel bij de uitoefening van de arbeid. Aange-
zien Everit gespecialiseerd was geweest in de productie van asbestcement wist het in deze 
periode al of had het moeten weten welke de gevaren waren verbonden aan een bloot-
stelling aan asbest. Het hof van beroep te Bordeaux kende de verhoging van de rente 
voor inkomensschade wegens onverschoonbare fout op die grond toe, alsook een vergoe-
ding voor immateriële schade.1349

Een tweede geval betrof een werknemer die van 1973 tot 1978 gewerkt had bij Franconit, 
eveneens een asbestcementbedrijf dat later werd overgenomen door Everite. In 1994 
werd bij hem mesothelioom vastgesteld. Zijn ziekte werd in 1995 door de CPAM erkend 
als beroepsziekte. In 1996 stelde de werknemer een aansprakelijkheidsvordering in 
tegen zijn werkgever bij de TASS van Puy-de Dôme wegens onverschoonbare fout. In 
1996 overleed hij (in de loop van de procedure), maar zijn erven zetten de vordering 
voort. De TASS oordeelde in september 1999 dat het bestaan van een onverschoonbare 
fout vaststond, aangezien het bedrijf niet voldoende stofb estrijdingsmaatregelen had 
genomen in de jaren zeventig. Volgens de TASS kon de asbestindustrie gedurende de 
jaren zeventig niet onwetend zijn geweest van de gezondheidsrisico’s verbonden aan een 
asbestblootstelling. Everite tekende hoger beroep aan tegen deze beslissing in oktober 
1999, maar dit beroep werd gemotiveerd verworpen door het hof van beroep te Riom.1350

1024. Deze uitspraken eind van de jaren negentig van vorige eeuw gaven al aan 
waar het de komende decennia om zou gaan draaien bij de vordering van oud-
asbestwerknemers van een vergoeding voor gezondheidsschade: de vraag of de 
werkgever al dan niet op de hoogte was of behoorde te zijn van de gezondheidsge-
varen, verbonden aan een asbestblootstelling, in het licht van de stand van de 
wetenschap en techniek (en, al zij het in mindere mate, van de geldende wetge-
ving).

1025. Het Franse Hof van Cassatie heeft  uiteindelijk, kort na deze eerste arres-
ten die de onverschoonbare fout van de werkgever al aannamen in het licht van de 
kennis van de asbestgevaren, bij arrest van 28  februari 2002 het bewijs van de 
onverschoonbare fout van de werkgever in asbestschadezaken vereenvoudigd 
door aan de wettelijke veiligheidsverplichting van de werkgever het karakter van 
een contractuele resultaatsverbintenis toe te kennen. Het Franse Hof oordeelde 
immers1351:

1349 Cour d’Appel Bordeaux 26 januari 2000, nr. 99/00949.
1350 Cour d’Appel Riom 19 september 2000, nr. 00/00086.
1351 Het Franse Hof van Cassatie heeft  deze rechtspraak op 28 februari 2002 in 26 cassatiearrresten 

bevestigd (Cass. 28 februari 2002, [2002] JCP I, 186, noot G. Viney). Zie voor de tekst van deze 
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“Qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié l’employeur est tenu envers 
[l’employé] d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les 
maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou 
utilisés par l’entreprise; que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute 
inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque 
l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, 
et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver”.

1026. De vraag naar het bewijs van de onverschoonbare fout werd door het 
Franse Hof van Cassatie in deze arresten nogal robuust afgedaan. De ‘nieuwe’ norm 
(‘lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était 
exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver’) lag 
ook voor de hand: het Hof kon hiertoe immers aanhaken bij zijn eerdere recht-
spraak.

1027. Op dit punt dringt ook een vergelijking met de totstandkoming van de 
arbeidsongevallen- en beroepsziekteregeling begin vorige eeuw zich op (zie ook 
hierna hoofdstuk elf). De opkomst van de industriële samenleving met zijn vele 
arbeidsongevallen had een beweging op gang bracht richting de omkering van de 
bewijslast voor de gedupeerde arbeider, destijds weliswaar via de invoering van de 
risicoaansprakelijkheid van de werkgever. De werkgever huurde de arbeidskrach-
ten van de werknemer in en diende die aan het einde van de overeenkomst ook 
weer in dezelfde staat aan de arbeider terug te geven, zo was de gedachte. Elke 
inbreuk op de fysieke integriteit van de werknemer tijdens en door de arbeid bete-
kende een schending op deze resultaatsverbintenis van de werkgever, behoudens 
het bewijs van een vreemde oorzaak door de werkgever. Deze theorie vond wel 
ingang bij de lagere rechtspraak maar zou uiteindelijk afgewezen worden.1352 
Bijna een eeuw later zou deze theorie echter opnieuw worden ingezet naar aanlei-
ding van de asbestproblematiek. De rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie 
ziet immers op de ontwikkeling van een nieuwe contractuele veiligheidsverplich-
ting van de werkgever als een resultaatsverbintenis.

1028. Voor de voormalige asbestwerkgevers heeft  dit ongunstig uitgepakt. 
Waar de veiligheidsverplichting op grond van artikel L. 230-2 van de Code du 
Travail in de jurisprudentie aanvankelijk het karakter had van een inspannings-
verbintenis (l’employeur prend les mesures nécessaires’), kreeg de veiligheidsver-
plichting nu het karakter van een resultaatsverbintenis, die zou voortvloeien uit 
de arbeidsovereenkomst. De vereiste van het bewijs van het ‘onverschoonbaar 
karakter’ van de fout zou op die manier uit de rechtspraak verdwijnen. De kern 

arresten met concl. A-G Benmakhlouf: http://lexinter.net/ACTUALITE/arretsamiante.htm).
1352 V. Vervliet, a.w. 2007, p. 66 e.v.
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van de zaak is nu komen te liggen bij de vraag of de werkgever kennis had of 
behoorde te hebben van het gevaar waaraan zijn werknemers werden blootgesteld.

1029. Wel blijft  in deze arresten van het Franse Hof van Cassatie verborgen 
waarom er hier plots een andere aansprakelijkheidsgrondslag dan gebruikelijk in 
de kwesties van onverschoonbare fout ingezet werd. Wat het Hof van Cassatie 
precies verstaat onder de vraag of de werkgever kennis had of behoorde te hebben 
van het gevaar waaraan zijn werknemers werden blootgesteld wordt in de arresten 
van het hof zelf niet nader uitgelegd.

1030. Uit de zich ontwikkelde feitenrechtspraak blijkt dat het erom gaat wat de 
staat van de wetgeving en van de wetenschap en techniek was in de onderzochte 
periode en of er, op basis van die kennis en die inzichten, gehandeld is zoals men 
zou kunnen verwachten van een redelijk zorgvuldig bedrijf. In het kader van een 
onverschoonbare fout wordt niet vereist dat de onderneming in kwestie werkelijk 
kennis had van het concrete gevaar in een specifi eke situatie (subjectieve kennis), 
maar is het voldoende dat het bedrijf de gevaren kende of had moeten kennen 
(objectieve kennis), afweging die tot de onafh ankelijke beoordelingsvrijheid van 
de rechter behoort. Indien de werkgever vanaf het ogenblik dat hij kennis had 
moeten hebben van de asbestgevaren nagelaten heeft  om de nodige maatregelen 
te nemen om de werknemer tegen dit gevaar te beschermen, is het bewijs van een 
onverschoonbare fout, behoudens tegenbewijs, geleverd.

1031. Verder valt op dat, net zoals het geval is in de Nederlandse jurisprudentie, 
in Frankrijk aanvaard wordt dat asbestbedrijven in de tertiaire en quartaire 
industrie minder kennis hadden en behoorden te hebben dan bedrijven die asbest 
verwerkten. In deze zin heeft  het Franse Hof van Cassatie bijvoorbeeld in een 
recent arrest van 20  januari 2012 een arrest van het hof van beroep in stand 
gehouden waarin dit appelgerecht had besloten dat een werknemer die blootge-
steld geweest was aan asbest in de mijnen in Noord-Frankrijk via ondergrondse 
machines, geen onverschoonbare fout kon worden verweten, nu deze mijnen niet 
over dezelfde kennis en inzichten beschikten als de bedrijven waarin asbest als 
ruwe grondstof werd verwerkt.1353

1032. Op het eerste gezicht blijkt dat ook de (feitelijke) omkering van de bewijs-
last in beide rechtsstelsels de gedupeerde tegemoet komt. Uiteraard moet door de 
werknemer, naast het bewijs van de gezondheidsschade, ook nog het bewijs wor-
den geleverd door de benadeelde dat de gezondheidsschade waarvoor vergoe-
ding wordt gevorderd zijn oorsprong vindt in de beroepswerkzaamheden, maar 
dit bewijs is aanwezig zodra de CPAM de ziekte van de werknemer heeft  aange-

1353 Zie hierover www.republicain-lorrain.fr/actualite/2012/01/29/amiante-mortelle-sans-faute-
inexcusable.
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merkt als een beroepsziekte. Het bewijs van het tegendeel rust dan op de werkge-
ver.

1033. In Nederland is de bewijslast bij de invoering van artikel 7:658 BW ver-
schoven van de werknemer naar de werkgever (zie hierover hoofdstuk acht). 
Indien de werknemer voldoende aannemelijk kan maken dat zijn schade is opge-
lopen tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden, zal de werkgever alleen aan 
aansprakelijkheid kunnen ontsnappen wanneer hij het causale verband kan weer-
leggen of wanneer hij kan aantonen dat hij zijn verplichtingen ex artikel 7:658 BW 
is nagekomen door de geëigende veiligheidsmaatregelen te treff en (of eigen schuld 
van de benadeelde kan aantonen).

1034. Net zoals het geval is in de Nederlandse jurisprudentie met betrekking tot 
de werkgeversaansprakelijkheid, is van een risicoaansprakelijkheid hier nog geen 
sprake. Voor aansprakelijkheid op grond van onverschoonbare fout blijft  in 
beginsel nodig dat de werkgever een verwijt te maken is in het licht van zijn zorg-
verplichting. De verplichting van de werkgever vindt immers haar grens in wat 
‘redelijkerwijs nodig’ is om de gezondheid en veiligheid te waarborgen. Wat van 
de werkgever in redelijkheid mag worden verwacht, hangt af van de concrete 
omstandigheden van het geval (zie hierover hoofdstuk acht). Ook in Nederland is 
daarbij echter van belang wat de werkgever wist en/of behoorde te weten van de 
risico’s van de arbeid die hij laat verrichten.1354 Uit de Franse jurisprudentie blijkt 
wel dat de invulling daarvan zeer streng is. Van de werkgever wordt verwacht dat 
hij zich steeds bewust is van (potentiële) gevaren en daar, waar redelijkerwijs 
mogelijk, op anticipeert. De werkgever kan zich niet van aansprakelijkheid bevrij-
den door te stellen dat er geen of onvoldoende regelgeving is of door te stellen dat 
iedereen in de branche op dezelfde wijze werkt.1355 Hetzelfde geldt naar Neder-
lands recht: een verwijzing naar de gebruiken in de sector of de stand van de 
wetgeving volgens de Hoge Raad geen ontheffi  ng van aansprakelijkheid opleve-
ren, nu op de beoefenaars van industriële activiteiten een eigen zorgvuldigheids- 
en onderzoeksplicht rust.1356

1035. De Nederlandse en Franse hoogste rechtscolleges vinden elkaar dus terug 
in de relatief strenge beoordeling van de zorgverplichtingen van de werkgevers in 
het verleden. Er wordt onderzocht of de werkgever kennis had of had moeten heb-
ben van het gevaar waaraan hij de werknemer heeft  blootgesteld, en of hij, in het 
licht van die kennis, de geëigende veiligheidsmaatregelen heeft  genomen om de 
werknemer hiertegen te beschermen.

1354 HR 16 mei 2003, NJ 2004, 176; A-G De Vries Lentsch-Kostense voor HR 12 september 2003, NJ 
2004, 177; Y Waterman, a.w. 2009, p. 119 e.v.

1355 HR 2 oktober 1998, JAR 1998/228.
1356 HR 2 oktober 1998, 1999, p. 683, conclusie A-G Spier, met noot JBMV.
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1036. Het antwoord op de ‘kennisvraag’ heeft  in de Nederlandse jurispruden-
tie geleid tot een fi jnmazige en gediff erentieerde constructie die de feitenrechter 
doorheen de aansprakelijkheidsvraag loodst (deed de asbestblootstelling zich 
voor in de professionele sfeer (en dan in de primaire, secundaire of tertiaire 
industrie) of daarbuiten (en dan als huisgenoot van een asbestarbeider, als 
omwonende van een asbestbedrijf of als consument van asbestproducten)? De 
basis hiervoor is onder meer te vinden in het arrest Heesbeen/Van Buuren van de 
Hoge Raad, waarin de Hoge Raad overwoog dat (slechts) een verhoogde zorgvul-
digheidsnorm geldt ‘‘vanaf het moment waarop binnen de maatschappelijke 
kring waartoe de aangesproken werkgever behoort, bekend moet worden geacht 
dat aan het werken met asbest gevaren voor de gezondheid zijn verbonden’’.1357 
De Nederlandse rechter die geconfronteerd wordt met een aansprakelijkheids-
claim tegen een voormalig asbestbedrijf, zal dus moeten onderzoeken of er op 
het ogenblik van de blootstelling al enige reglementering was? En of er bij afwe-
zigheid van reglementering reeds kennis bestond in de specifi eke branche van de 
verweerder over de asbestgezondheidsrisico’s? Welke veiligheidsmaatregelen 
tegen stofb estrijding wel waren getroff en? En of het een blootstelling aan blauw, 
bruin of wit asbest betrof? Opmerkelijk is dat in de Franse jurisprudentie het 
onderscheid tussen de verschillende soorten asbest geen gewicht in de schaal 
lijkt te leggen.1358

1037. In Frankrijk is met de objectieve kennis van de gezondheidsschade, de 
aansprakelijkheid van de werkgever in asbestschadezaken doorgaans ook gege-
ven.1359 Een en ander was ongunstig voor de werkgever en/of diens aansprakelijk-
heidsverzekeraar. Bijzonder lastig voor de werkgever was bovendien het gegeven 
dat het vóór de Wet van 27 januari 1987 onmogelijk was om verzekeringsdekking 
aan te trekken voor de onverschoonbare fout van de werkgevers, omdat de onver-
schoonbare fout vóór die periode gepercipieerd werd als een sanctie bij een 
inbreuk op de veiligheidswetgeving. Het is pas via de invoering van artikel 33-II 
van de Wet van 27  januari 1987 (het nieuwe artikel L.452-4 Code de Sécurité 
So ciale) dat een verzekeringsmogelijkheid ontstond voor de onverschoonbare fout 
door de werkgever.1360 Dit betekent dat bij een veroordeling van de werkgever 
voor gedragingen vóór deze periode, de last van de bijkomende vergoedingen op 
hun eigen schouders terechtkomt.

1357 HR 17 februari 2006, LJN AU6927, www.rechtspraak.nl.
1358 Zie hierover naar Nederlands recht: N. Vloemans, a.w. 2008, p. 41; De Vries TvP 2006, p. 24-36.
1359 C.Coutou, “Faute inexcusable: jurisprudence récente”, Semaine Sociale Lamy 2010, nr.1452, 

p. 58-72.
1360 P. Plichon, a.w. 2010, p. 40; M. Babin en N. Pichon, “Obligations de sécurité et faute inexcusable 

de l’employeur”, Droit Social 2002, 838-839: D. Asquinazi-Bailleux, “Champ d’application de 
l’assurance de responsabilité de l’employeur pour faute inexcusable”, La Semaine Juridique 
Social nr. 30, 2006, p. 1621.
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1038. Opmerkelijk is dat deze rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie niet 
beperkt is gebleven tot de situatie van asbestarbeiders.1361 Wat de asbestproble-
matiek betreft , is de rechtspraak op dit ogenblik in verregaande mate uitgekris-
talliseerd. Meer dan 90% van de vorderingen in Frankrijk op grond van de fout 
van de werkgever wegens schending van de veiligheidsverbintenis waartoe hij 
door de arbeidsovereenkomst gehouden is, zou vandaag de dag worden gehono-
reerd.1362 Dat geldt overigens vooral voor de asbestbedrijven in de primaire en 
secundaire asbestindustrie. Voor werkgevers buiten de primaire en secundaire 
asbestindustrie lijken de kansen op aansprakelijkheidsstelling zowel in Neder-
land als in Frankrijk geringer dan voor werkgevers in de primaire en secundaire 
asbestindustrie. De vereiste van (objectieve) kennis van de gevaren van chryso-
tiel staat immers in beide landen voorop, en regelmatig wordt deze kennis, waar 
het gaat om kleinere bedrijven in de tertiaire en quartaire asbestindustrie, nog 
niet aanwezig geacht, vooraleer relevante reglementering in werking trad eind 
van de jaren zeventig. Te denken valt bijvoorbeeld aan kleinere werkgevers bui-
ten de asbestbewerkende (isolatie en scheepsbouw) en verwerkende (asbestce-
ment). Naarmate de activiteiten van het betrokken bedrijf sterker gefocust waren 
op de asbest(productie), speelt de kennisvereiste een meer belangrijke rol. Het-
zelfde geldt in de Nederlandse jurisprudentie (zie hoger, hoofdstuk acht). Omdat 
de beoordeling van de onverschoonbare fout naar Frans recht een grotendeels 
feitelijke beoordeling is, zijn echter even goed beslissingen in de andere zin toe-
laatbaar voor het Hof van Cassatie. Zo liet het Hof in zijn arrest van 6 maart 2008 
een beslissing in stand waarbij een glasblaasbedrijf dat zelf niet met asbest als 
grondstof had gewerkt (La société de verrerie Arc International), veroordeeld 
wegens onverschoonbare fout naar aanleiding van een claim van een asbestgedu-
peerde.1363

1039. In de Franse literatuur werd in de jaren negentig nog voorgehouden dat 
vooraleer de fout van de werkgever als ‘onverschoonbaar’ kan worden aange-
merkt, ze de determinerende oorzaak moet geweest zijn van de schade.1364 Dit 
zou betekenen dat het slachtoff er zelf of een derde geen fout zou mogen hebben 
begaan die in belangrijke mate heeft  bijgedragen tot het ontstaan van de scha-
de.1365 Conform recente Franse cassatierechtspraak is ook deze vereiste geschrapt. 
De onverschoonbare fout moet naar Frans recht niet meer de determinerende 
oorzaak zijn geweest van de beroepsziekte. Het volstaat dat de fout heeft  bijgedra-

1361 Cass. Soc. 31 oktober 2002, Le Dalloz 2003, p. 382, noot F. Signoretto.
1362 P. Plichon, “Pouvoir normative du juge appliqué au contentieux de l’amiante et des AT/MP”, 

Semaine Sociale Lamy Supplément 2010, nr. 1452, p. 40.
1363 Cass. 6 maart 2008, AR nr. 07-16.010.
1364 Zie hierover G. Vachet, “L’incidence de la faute de la victime ou d’un tiers sur la faute inexcusa-

ble de l’employeur en matière d’accident du travail’, JCP G 1982, II, 13.692.
1365 J.-P. Chauchard, Droit de la Sécurité Sociale, Parijs, L.G.D.J., 1994, p. 325-361.
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gen tot de schade.1366 Ook deze uitspraken hebben de grenzen van de aansprake-
lijkheid van de werkgever opgerekt. Zelfs wanneer de onverschoonbare fout van 
de werkgever niet de voornaamste oorzaak was van de schade, kan zij aanleiding 
geven tot de volledige aansprakelijkheid van de werkgever. Deze constructie is 
wel in lijn met de conditio sine qua non-leer maar precies omdat de normale rege-
len van het aansprakelijkheidsrecht in deze materie niet spelen, lijkt het vooral 
een constructie om de werkgever die ‘iets’ met de totstandkoming van het scha-
degeval te maken heeft  gehad, te laten instaan voor alle resterende schadelijke 
gevolgen van de gezondheidsschade voor de werknemer.1367

1040. Dit klemt des te meer omdat werkgevers in Frankrijk zich niet konden 
verzekeren tegen aansprakelijkheidsstellingen wegens onverschoonbare fout tot 
1987. Het Franse Hof van Cassatie heeft  bevestigd dat de verzekeraar niet moet 
tussenkomen wanneer een schadeclaim wordt ingesteld op grond van onver-
schoonbare fout wanneer de blootstelling aan asbest (schadeverwekkende gebeur-
tenis) of de manifestatie van de gezondheidsschade zich heeft  voorgedaan vóór de 
inwerkingtreding voor 1987, nu de wet geen retroactieve verzekeringsplicht heeft  
opgelegd aan bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraars.1368

1041. Mij zijn geen uitspraken bekend waar dit gezichtspunt wordt meegewo-
gen in de Franse jurisprudentie, hoewel het probleem van de afwezigheid van 
verzekeringsdekking voor onverschoonbare fouten voor de periode voorafgaand 
aan 1987, wel meermaals in de literatuur is gesignaleerd.1369

1042. Belangrijk te vermelden is ook dat de Nederlandse Hoge Raad in een 
arrest van 12 december 2008, bij beantwoording van de vraag naar de omvang 
van de verzekeringsdekking die de werkgever had moeten aantrekken, heeft  mee-
gegeven dat:

“in het bijzonder betekenis toekomt aan de in de betrokken tijd bestaande verzekerings-
mogelijkheden en de heersende maatschappelijke opvattingen omtrent de vraag welke 
schade (zowel naar aard als naar omvang) een behoorlijke verzekering dient te dekken”.1370

1043. Met Spier ben ik van oordeel dat deze rechtspraak zou zo kunnen worden 
begrepen dat aansprakelijkheid ontbreekt in die gevallen waarin deze mogelijk-
heden niet bestonden (of wellicht heel beperkt waren, of mogelijk zelfs wanneer 
de aansprakelijk gestelde partij op het bestaan van die beperkte mogelijkheden 

1366 Cass. 31 oktober 2002, Le Dalloz 2003, 644, noot Y. Saint-Jours.
1367 Zie bv. Cass. civ. 12 mei 2003, Bull. Civ. II, nr. 141.
1368 Cass. Civ. 14 juni 2006, nr. 05-13.090, La Semaine Juridique Social nr. 30, 2006, p.1621.
1369 M. Faure en T. Hartlief, “Ontwikkelingen in de werkgeversaansprakelijkheid voor beroeps-

ziekten: aanleiding tot een nieuwe AVB-polis?”, A&V 1996, p. 142.
1370 HR 12 december 2008, LJN BD3129, NJ 2009, 332 rov. 3.6.1.
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redelijkerwijs niet bedacht behoefde te zijn).1371 In Nederland heeft  het Hof 
’s-Hertogenbosch in twee arresten in 2010 en 2011 zich bij dit standpunt aangeslo-
ten.1372

1044. Zoals eerder aangeduid, heeft  het Hof van Cassatie in Frankrijk een 
andere positie ingenomen. Echter, zelfs wanneer verzekeringsmogelijkheden wel 
bestonden (wat in Frankrijk nadrukkelijk niet het geval was voor 1987), betekent 
dat voor oude gevallen ook niet (zonder meer) dat zo’n verzekering ook had móe-
ten worden afgesloten. Ook de maatschappelijke opvattingen spelen immers een 
rol. Zeker in Frankrijk is het aannemelijk dat naar meer gangbare inzichten de 
noodzaak voor de jaren negentig niet werd aangevoeld om verzekeringsdekking 
aan te trekken voor aansprakelijkheden die destijds nog niet bestonden omdat de 
notie ‘onverschoonbare fout’ destijds gans anders werd ingevuld.1373

1045. Hoewel in Frankrijk dus ook het systeem van de beroepsziektenverze-
kering behouden is gebleven, is er ook een echte ontwikkeling ontstaan om na 
 vergoeding van het slachtoff er op grond van de beroepsziekteverzekering, de 
(rest)schade nog te gaan verhalen bij de werkgevers en hun aansprakelijkheidsver-
zekeraars op grond van de onverschoonbare fout van de werkgever. Th ans voor-
zien de meeste Franse polissen BA-exploitatie in een clausule ter verzekering van 
de onverschoonbare fout van de werkgever bij arbeidsongevallen en beroepsziek-
ten. Dekking wordt voorzien voor de fi nanciële consequenties van onverschoon-
bare fouten. Deze voorziening kan de (toenmalige) asbestbedrijven en huidige 
asbestverwijderaars echter niet baten: asbest is in alle BA-exploitatiepolissen in 
de onderzochte landen thans uitgesloten.

1046. De verzekeraars zullen in het licht van de recente rechtspraak van het 
Franse Grondwettelijk Hof van 18 juni 20101374, die toelaat dat de gedupeerde in 
geval van een onverschoonbare fout zijn gehele restschade op de werkgever ver-
haalt, daarmee nu ook rekening moeten houden bij het bepalen van de omvang 
van de dekking in hun polissen BA-exploitatie.1375 Het zal afh angen van (een uit-
legging van) de polisvoorwaarden hoe breed de verzekeringsdekking zal zijn 
wanneer de werkgever wordt veroordeeld wegens onverschoonbare fout. Wan-
neer de polis bijvoorbeeld enkel spreekt over de fi nanciële gevolgen die voort-
vloeien uit de aansprakelijkheid van de verzekerde op grond van artikel L452 

1371 A-G Spier, conclusie onder HR 30 maart 2011, nr. 11/01010, zie www.rechtspraak.nl.
1372 Hof Den Bosch 28 september2010, JA 2010, 157, JAR 2010, 289, Hof Den Bosch 20 september 

2011, JAR 2011, 313.
1373 A-G Spier, conclusie onder HR 30 maart 2011, nr. 11/01010, zie www.rechtspraak.nl.
1374 Conseil Constitutionnel 18 juni 2010, nr. 2010-8 QPC, zie http://recherche.conseil-constituti-

onnel.fr/.
1375 Voor asbestverwijderaars enzovoort is dit zelfs niet relevant, nu asbest uit alle aansprakelijk-

heidspolissen is uitgesloten.
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CSS, geldt de dekking uitsluitend voor de bijkomende vergoedingen voorzien 
door die bepaling, en dus niet voor alle restschade.

1047. Deze beslissing heeft  in verzekeringskringen veel onrust doen ontstaan. 
Volgens de Fédération Française des sociétés d’assurances (FFSA) zou deze beslis-
sing van het Grondwettelijk Hof aanleiding kunnen geven tot een verdubbeling 
van de kosten van de tussenkomst van de aansprakelijkheidsverzekeraars van 
bedrijven. Om die reden wordt in Franse verzekeringskringen momenteel nage-
dacht over de invoering van een directe verzekering die de rest van de onver-
schoonbare fout (dit wil zeggen de kosten van de schade die niet gedekt worden 
door de beroepsziekteverzekering) additioneel, via een private schadeverzeke-
ring, ten laste zou nemen in geval van een onverschoonbare fout van de werkgever 
(die – het moet benadrukt – in beginsel wel nog bewezen moet worden en niet 
automatisch wordt aangenomen).1376

10.4. NAAR EEN NIEUWE BEROEPSZIEKTE-
VERZEKERING IN NEDERLAND?1377

1048. De Ongevallenwet van 1901 is de eerste van een serie Ongevallenwetten 
in Nederland geweest die het principe van het risque professionnel als grondslag 
hebben. Vanaf 1919 werd aan dat stelsel via de Invaliditeitswet de invoering van 
een algemene ziekteverzekering toegevoegd, die het risque social als grondslag 
had (zie hierover meer uitgebreid hoofdstuk elf).1378 Hoewel ook in Nederland 
met de Ongevallenwet van 1901 een systeem van sociale verzekeringen voor 
werknemersschade met inbegrip van een stelsel van immuniteit van de werkgever 
was ingevoerd, werd dit bijzondere vergoedingsarrangement door de overheid 

1376 FSSA, Lettre Assurer nr. 165, 8 december 2010, zie www.ff sa.fr/.
1377 Zie hierover onder meer W.H. van Boom, “Oublié d’assurer, obligé de compenser? Enige 

opmerkingen over aansprakelijkheid van de werkgever wegens het niet verzekeren van zijn 
werknemer” in N. van Tiggele-van der Velde, J.G.C. Kamphuisen en B.K.M. Lauwerier (red.), 
De Wansink-bundel. Van draden en daden, Deventer, Kluwer, 2006, p. 65-69; T. Hartlief, “De 
grillige ontwikkeling van het aansprakelijkheidsrecht met het oog op verzekerbaarheid van 
aansprakelijkheid”, AV&S 2006, 16, p. 97; M. Faure en T. Hartlief, Nieuwe risico’s en vragen van 
aansprakelijkheid en verzekering, Deventer, Kluwer, 2002, p.  144-149 en 155-157; W.H. van 
Boom, “Waarheen leidt de weg … van werknemersschade?”, Av&S 2003, p. 38-40; M. Faure en 
T. Hartlief, “Verzekering en fi nanciering van beroepsziekten: enkele tips voor de SER”, NJB 
1998, p. 1141; J.H. Wansink, “Onverzekerbare aansprakelijkheid: (verplichte) directe verzeke-
ringen een aanvaardbaar alternatief?” in T. Hartlief en M.M. Mendel (red.), Verzekering en 
maatschappij, Deventer, Kluwer, 2000, p. 419-421.

1378 De Ongevallenwet van 1901 is de eerste van een serie Ongevallenwetten (beroepsrisicoverze-
keringswetten), die het principe van het risque professionnel als grondslag hebben. Vanaf 1919 
werd aan dat stelsel via de Invaliditeitswet de invoering van een algemene ziekteverzekering 
toegevoegd, die het risque social als grondslag had. Zie hierover P.S. Fluit, Verzekeringen van 
solidariteit (dissertatie UvA), Deventer, Kluwer, 2001, p. 107-125.
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afgeschaft  op 1 juli 1967. De Nederlandse wetgever besliste om de gezondheids-
schade van alle arbeidsongeschikte werknemers op een zelfde manier sociaal te 
‘verzekeren’, ongeacht de oorzaak van de ziekte, invaliditeit of handicap. De 
arbeidsongeschiktheid die voortkomt uit een buiten het werk gelegen oorzaak, 
werd voortaan op dezelfde wijze vergoed als de arbeidsongeschiktheid die voort-
komt uit de arbeid. Met de invoering van de Wet op de Arbeidsongeschiktheids-
verzekering (WAO) ter vervanging van de Ongevallenwet en de Invaliditeitswet 
veranderde in 1967 daardoor ook de beperkte betekenis van artikel  7A:1638x 
(oud) BW voor de vergoeding van werknemersschade. Het onderscheid tussen het 
intreden van de arbeidsongeschiktheid op de werkvloer (risque professionnel) of 
buiten de werksfeer (risque social) verdween.

1049. De reden voor deze koerswijziging hing samen met de opkomst van het 
‘gelijkheidsdenken’ in het rechtssysteem: er werd gestreefd naar een gelijke behan-
deling van alle burgers die getroff en waren door gezondheidsschade. De oorzaak 
van de schade mocht niet langer relevant zijn voor de keuze van het toepasselijke 
vergoedingsregime. Ook de Belgische auteur Viaene zag in de jaren zeventig van 
vorige eeuw de dichotomie tussen de diverse sociale vergoedingsregelingen als 
achterhaald: “Zolang er niet tot een fundamentele herziening van onze sociaalrech-
telijke regimes wordt overgegaan, zijn we gedoemd om te blijven leven met de half-
rijpe theorieën uit de vorige eeuw.”1379

1050. De immuniteiten die voordien golden in de sociale sfeer werden in Neder-
land in 1967 dus afgeschaft . De werknemer kon zich sindsdien beroepen op arti-
kel 7A:1638x (oud) BW voor het verhaal van alle schade die niet door de sociale 
verzekering werd gedekt. De werkgever kon voortaan opnieuw aansprakelijk wor-
den gesteld voor arbeidsgerelateerde gezondheidsschade op grond van (het oude) 
artikel 7A:1638x BW. Daarin werd – kort weergegeven – op de werkgever de ver-
plichting gelegd om zodanige voorzieningen te treff en “dat de arbeider tegen 
gevaar voor lijf, eerbaarheid en goed zover beschermd is, als redelijkerwijs in ver-
band met de aard van de arbeid gevorderd kan worden” (lid 1). In wezen betrof het 
hier eveneens een veiligheids- en gezondheidsverplichting, zij het niet met het 
karakter van een resultaatsverbintenis maar met het karakter van een inspan-
ningsverbintenis. Niet-nakoming van deze verplichting leidde overeenkomstig 
lid 2 van dit artikel tot een aanspraak tot schadevergoeding, terwijl lid 3 een aan-
spraak gaf aan de overlevende echtgenoot, de kinderen of de ouders van de over-
ledene, die door zijn arbeid werden onderhouden.

1051. Sedert 1987 zijn diverse wetswijzigingen binnen de algemene sociale 
zekerheid in Nederland doorgevoerd, die er toe hebben geleid dat het verzekerde 
risico beperkter werd omschreven en de uitkeringen in mindere mate de geleden 

1379 J. Viaene, a.w. 1976.
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inkomensschade zouden gaan vergoeden. De aanspraken en uitkeringen op 
grond van de sociale verzekering werden daardoor voor gedupeerde werknemers 
niet altijd meer toegankelijk of toereikend. Het beroep op het aansprakelijkheids-
recht als privaat schadevergoedingsmechanisme begon daardoor opnieuw te stij-
gen.1380 Daarbij was het ook zo dat het oude artikel 7A:1638x BW, in tegenstelling 
tot het sociale vergoedingsmechanisme geen absolute waarborg op een vergoe-
ding meer kon bieden aan de werknemer. De beoordeling of de werkgever al dan 
niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade diende telkens aan 
de hand van de relevante omstandigheden van het geval te worden beoordeeld: 
een ‘recht’ op vergoeding is krachtens het aansprakelijkheidsrecht immers niet 
gegeven.

1052. Op 1  april 1997 heeft  het nieuwe artikel  7:658 BW het oude arti-
kel 7A:1638x BW vervangen. Wanneer de rechter de vergoedingsverplichting van 
de werkgever conform artikel 7:658 BW moet beoordelen, moet hij eerst rekening 
houden met de aanspraken die de werknemer heeft  op grond van de Algemene 
Wet Bijzondere Ziektekosten (art. 65a AWBZ), de Ziektewet (art. 52 Zw) en de 
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (98 WIA). Naast de basisuitkering 
die een arbeidsongeschikt werknemer aldus kan verkrijgen op grond van de alge-
mene sociale verzekering, kan de werknemer nu dus nog steeds trachten om het 
restant van zijn schade te gaan verhalen op de aansprakelijke werkgever, (maar dit 
uiteraard slechts) wanneer zou blijken dat de werkgever werkelijk tekort is gescho-
ten in zijn zorgplicht jegens de werknemer en die tekortkoming zijn schade heeft  
veroorzaakt (voorwaarde die niet geldt binnen de sociale verzekering).1381 De cre-
atieve en empathische jurisprudentie heeft  het private aansprakelijkheidsrecht 
voor asbestslachtoff ers weliswaar breder toegankelijk gemaakt, maar de weg van 
het aansprakelijkheidsrecht blijft  voor beroepsziekteslachtoff ers lastig. De moei-
lijkheden die zijn ondervinden op het vlak van de bewijslast zorgen er immers 
voor dat velen hun vordering nog steeds afgewezen zien.

1053. Ook in Nederland is er, opmerkelijk genoeg, opnieuw animo voor een 
invoering van een bijzondere sociale verzekering voor werknemersschade, los van 
de ‘basale’ ziekteverzekering, vanuit een onvrede met het functioneren van het 
aansprakelijkheidsrecht als vergoedingssysteem. Een terugkeer naar de situatie 
van vóór 1967 werd in de literatuur echter afgewezen. In eerste instantie werd 
gedacht aan de oprichting van een beroepsziektenfonds naar Belgisch en Neder-
lands voorbeeld.1382 Dit idee werd al snel verlaten. Vervolgens werd in de litera-

1380 Van enig eff ect op het gebied van vergelding of preventie wordt bij de WAO niet uitgegaan. Zo 
is onder de WAO de verplichting om beroepsziekten te melden die onder de Ongevallenwet wel 
bestond, vervallen.

1381 J. Viaene, a.w. 1976.
1382 Y.R.K. Waterman, “De directe verzekering voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Een 

terugkeer naar de Ongevallenwet?”, Arbeid Integraal 2001-1, p. 18; M.G. Faure en T. Hartlief, 
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tuur gepleit voor de invoering van een verplichte werkgeversverzekering, waarbij 
er twee alternatieven werden voorgesteld. Ofwel zou men opteren voor een aan-
sprakelijkheidsverzekering (al dan niet gekoppeld aan de objectieve aansprake-
lijkheid van de werkgever); ofwel voor een directe schadeverzekering. In dit laat-
ste geval zou de schade van de werknemer gedekt zijn, los van de vraag of de 
werkgever aansprakelijk is. Het gaat om een verzekering die de werkgever afsluit 
voor zijn personeel. De werkgever is de verzekeringnemer; de werknemer is de 
verzekerde. Deze directe verzekering zou op een essentiële manier afwijken van 
de huidige gehanteerde polis, namelijk de AVB-polis gebaseerd op een claims 
made grondslag. Bij een aansprakelijkheidsverzekering is de werkgever verzekerd 
tegen het risico dat hij aan een (derde)slachtoff er vergoeding zal moeten betalen 
op basis van aansprakelijkheid. De directe verzekering dekt echter het risico op 
schade van de benadeelde en niet het risico van aansprakelijkheid van de verzeke-
ringnemer. De directe verzekering staat dus los van de ontwikkelingen in de wet-
geving en jurisprudentie op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht.1383

1054. Door een aantal auteurs werd erop gewezen dat de eerste variant (ver-
plichte aansprakelijkheidsverzekering) niet voldoende zou zijn om de fi nanciële 
gevolgen van de beroepsziekten op te vangen wanneer de stijging van het aantal 
aansprakelijkheidsvorderingen zou aanhouden. Bovendien zou men bij een aan-
sprakelijkheidsverzekering nog via het aansprakelijkheidsrecht blijven werken, 
met alle in hoofdstuk acht gesignaleerde moeilijkheden vandien. De voorkeur 
ging in de literatuur dus eerder uit naar de invoering van een (aanvullende) soci-
ale verzekering, weliswaar op private leest geschoeid, die zou voorzien in de ‘auto-
matische’ toekenning van vergoedingen aan slachtoff ers van beroepsziekten, 
naast de basisvoorziening op grond van de algemene ziekteverzekering.1384 In het 
kader van de herziening van de WAO naar de WIA vroeg het Ministerie van Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid de Sociaaleconomische Raad (SER) in 2004 in dit 
verband om advies over het voornemen van het kabinet om te komen tot een wet-

“Verzekering en fi nanciering van beroepsziekten: enkele tips voor de SER”, NJB 1998, p. 1138; 
W. Rauws, “Financiering van schade veroorzaakt door arbeidsongevallen en nieuwe beroeps-
ziekten: België als wenkend voorbeeld?” in: M.G. Faure en T. Hartlief, Schade door arbeidson-
gevallen en nieuwe beroepsziek-ten, Den Haag, 2001, p. 120.; N. Frenk, “De directe schadever-
zekering als vervanging van aansprakelijkheid”, NJB 1999, p. 1548; J. De Vries, “Beroepsziekten 
als fi nancieringsprobleem”, T.M.A. 1998, p. 148.

1383 Y.R.K. Waterman, “De directe verzekering voor arbeidsongevallen en beroepsziekten. Een 
terugkeer naar de Ongevallenwet?”, Arbeid Integraal 2001-1, p. 18; M.G. Faure en T. Hartlief, 
“Verzekering en fi nanciering van beroepsziekten: enkele tips voor de SER”, NJB 1998, p. 1138; 
W. Rauws, “Financiering van schade veroorzaakt door arbeidsongevallen en nieuwe beroeps-
ziekten: België als wenkend voorbeeld?” in: M.G. Faure en T. Hartlief, Schade door arbeidson-
gevallen en nieuwe beroepsziek-ten, Den Haag, 2001, p. 120; N. Frenk, “De directe schadeverze-
kering als vervanging van aansprakelijkheid”, NJB 1999, p. 1548.

1384 M. Faure en T. Hartlief, “Verzekering en fi nanciering van beroepsziekten: enkele tips voor de 
SER”, NJB 1998, p. 1135-1142; M. Frenk, “De directe schadeverzekering als vervanging van 
aansprakelijkheid”, NJB 1999, p. 1547-1554.



Deel 3. De omgang met asbestregelateerde gezondheidsschade in het positieve recht

492 Intersentia

telijke regeling van het beroepsrisico, de zogenaamde ‘Extra Garantieregeling 
Beroepsrisico’s’ (EGB).1385 Als een van de redenen noemde het kabinet dat als 
gevolg van de door de overheid nieuw voorgestelde arbeidsongeschiktheidsrege-
lingen “de inkomensachteruitgang bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid dermate 
groot kan zijn, dat daardoor een belangrijke aanzet tot een claimcultuur wordt 
gegeven”.

1055. Het kabinet signaleerde dat het gaandeweg gebruikelijker wordt dat werk-
nemers hun (oud-)werkgever civielrechtelijk aansprakelijk stellen in geval van een 
arbeidsongeval of beroepsziekte. Het verwachtte dat deze ontwikkeling zich als 
gevolg van de invoering van de voorgestelde (nieuwe) arbeidsongeschiktheidsre-
gelingen sterk zou doorzetten. Daarom was het kabinet – kort samengevat – van 
oordeel dat een aparte beroepsrisicoverzekering “de enige mogelijkheid is om een 
ontwikkeling richting claimcultuur te voorkomen”. Daarnaast zou de invoering 
van een nieuw verzekeringsstelsel ook garanderen dat de Nederlandse wetgeving 
op het gebied van de sociale verzekeringen en zorg in overeenstemming zou wor-
den gebracht met internationale normen.1386 De voorgenomen regeling zou neer-
komen op een verplichte persoonsschadeverzekering1387, afgesloten door de 
werkgever, die het risico op arbeidsongevallen of beroepsziekten van de werk-
nemer zou dekken, en waarbij de werknemer een ‘directe aanspraak’ (een 
 rechtstreekse vordering1388) zou hebben op de verzekeraar. De nieuwe beroepsri-
sicoverzekering zou volledig gefi nancierd worden door particuliere aansprake-
lijkheidsverzekeraars, waarbij de hoogte en de duur van de uitkering nog wettelijk 
zouden worden geregeld. De uitkering zou uit verschillende componenten 
bestaan: een inkomensdervingsuitkering van 70% van het loon, een uitkering ter 
vergoeding van persoonsschade, een vergoeding van ziektekosten en in geval van 
overlijden een uitkering aan de nabestaanden.1389 Zoals dat ook het geval is in de 
Franse en Belgische beroepsziekteregeling, zou in het kabinetsvoorstel de werkge-
ver ook in Nederland opnieuw genieten van een immuniteit tegen aansprakelijk-

1385 Adviesaanvraag met betrekking tot de Extra Garantieregeling Beroepsrisico’s, 19 november 
2003, zie http://home.szw.nl/actueel/dsp_publicatiesindex.cfm?jaar=2003.

1386 Adviesaanvraag met betrekking tot de Extra Garantieregeling Beroepsrisico’s, 19 november 
2003, zie http://home.szw.nl/actueel/dsp_publicatiesindex.cfm?jaar=2003.

1387 Nadeel aan een aansprakelijkheidsverzekering is immers dat door de ontwikkeling in de 
rechtspraak niet altijd goed te voorzien valt welke claims (aard en hoeveelheid) er onder het 
gedekte aansprakelijkheidsrisico zullen vallen. In de polis van een schadeverzekering kan de 
verzekeraar de gedekte risico’s, de verzekerde bedragen en schadeposten nauwkeuriger 
omschrijven. Dit betekent dat hij in mindere mate dan bij een aansprakelijkheidsverzekering 
met onzekerheden zal worden geconfronteerd. De verzekeraar weet immers in beginsel in 
welke gevallen en voor welke bedragen dekking zal moeten worden verleend en kan daar de te 
betalen premie op afstemmen.

1388 Vgl. art. 86 van de Belgische Wet op de Landverzekeringsovereenkomsten volgens hetwelk de 
benadeelde over een eigen recht tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar van de dader beschikt.

1389 Adviesaanvraag met betrekking tot de Extra Garantieregeling Beroepsrisico’s, 19 november 
2003, zie http://home.szw.nl/actueel/dsp_publicatiesindex.cfm?jaar=2003.
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heidsvorderingen, en dit behoudens opzet of ‘bewuste roekeloosheid’. Indien een 
werknemer door ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever letselschade 
oploopt, is het niet te rechtvaardigen dat het slachtoff er een deel van zijn eigen 
schade moet dragen, zo was de gedachte. Ook vanuit preventie-oogpunt moest 
een aansprakelijkheidsvordering mogelijk blijven bij bewuste roekeloosheid. Om 
causaliteitsproblemen te voorkomen, zou een lijst van beroepsziekten worden 
opgesteld. De op deze lijst voorkomende aandoeningen zouden, met enkele 
nadere voorwaarden (zoals bijvoorbeeld inzake de periodes van blootstelling) 
geacht worden om de ziekten die uit een beroepsactiviteit kunnen voortvloeien te 
inventariseren. Daarnaast zou ook de mogelijkheid blijven bestaan om, mits een 
verzwaarde bewijslast, in individuele gevallen een aandoening die rechtstreeks en 
objectief aantoonbaar uit de arbeid voortvloeit als beroepsziekte te erkennen (cf. 
het ‘open’ systeem in België en Frankrijk). Werknemers zouden geen keuzerecht 
meer hebben maar verplicht hun rechten binnen het verzekeringssysteem moeten 
uitoefenen.1390 Opmerkelijk is dat ook de aansprakelijkheidsverzekeraars de idee 
van een hernieuwde invoering van een directe schadeverzekering voor beroeps-
ziekten genegen waren.1391 Beroepsziekten geven niet alleen aanleiding tot ver-
goedingsrechtelijke problemen, maar ook tot verzekeringstechnische problemen. 
Vaak gaat het om ‘risico’s met een lange staart’1392, waarvan de potentiële aan-
sprakelijkheidslast moeilijk in te schatten valt voor de betrokken aansprakelijk-
heidsverzekeraar (zie hierover hoofdstuk negen). De SER zag in 2004 echter niet 
meteen de noodzaak in om een aparte regeling voor werknemersschade in te 
voeren.1393 Het kabinet heeft  dit SER-advies gevolgd en ‘voorlopig’ geen nieuwe 
sociale verzekering ingevoerd.1394

1056. In de periode waarin het wetsvoorstel op tafel lag, had de Hoge Raad vol-
gens Hartlief de neiging om zich wat terughoudender op te stellen qua tegemoet-
koming aan benadeelden van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Nadien, sinds 
2005, lijkt de zorgplicht van de werkgever op grond van artikel 7:658 BW in de 

1390 Adviesaanvraag met betrekking tot de Extra Garantieregeling Beroepsrisico’s, 19 november 
2003, zie http://home.szw.nl/actueel/dsp_publicatiesindex.cfm?jaar=2003.

1391 Vgl. M. Faure, “Over beschermde slachtoff ers, vrijgevige rechters en zuchtende verzekeraars”, 
NJB 1995, p. 1227-1235.

1392 Deze term slaat op de lange periode die kan plaatsvinden tussen de schadeverwekkende 
gebeurtenis (bv. de blootstelling aan een gevaarlijke stof) en het intreden of zich manifesteren 
van de schade (de beroepsziekte en haar gevolgen). Bij asbestgerelateerde ziekten kan deze 
latentieperiode dertig tot veertig jaar bedragen.

1393 SER Deeladvies ‘extra garantieregeling beroepsziekten’ (2004) www.ser.nl/~/media/DB_
Deeladviezen/2000%202009/2004/b22409_5%20pdf.ashx.

1394 De WIA zou op zichzelf voldoende basisgaranties bieden aan personen die als gevolg van een 
beroepsrisico arbeidsongeschikt worden. Daarnaast zou de invoering van een beroepsrisicore-
geling in het kader van het wetsvoorstel WIA de invoering daarvan onnodig compliceren 
(Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 12 maart 2004, Kamerstukken 
II 2003/04 28 3333, nr. 4).
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jurisprudentie van de Hoge Raad volgens hem weer opgerekt.1395 In lijn met de 
rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie over de ‘onverschoonbare fout’, is het 
‘goed werkgeverschap’ op grond van artikel 7:611 BW bijvoorbeeld een zelfstan-
dige grondslag gaan vormen voor de aansprakelijkheid van de werkgever richting 
risicoaansprakelijkheid. Uit de recente rechtspraak van de Hoge Raad vloeit nu 
overigens ook voort dat de werkgever zorg moet dragen voor een adequate verze-
keringsdekking voor zijn werknemer, minstens voor diegene die in de uitoefening 
van werkzaamheden met een motorvoertuig, een ongemotoriseerd voertuig of als 
voetganger aan het verkeer deelneemt.1396 Een schending van deze verplichting 
kan leiden tot aansprakelijkheid.1397

1057. Spier stelde in zijn conclusie onder het arrest van de Hoge Raad van 
18 maart 2005 voor om werkgevers te verplichten om (1) voor alle schadegevallen 
in werkverband een (2) ‘redelijke verzekering’ af te sluiten, een verplichting die 
volgens hem ook zou voortvloeien uit artikel 7:611 BW.1398

In een arrest van de Hoge Raad van 1 februari 20081399 heeft  de Hoge Raad 
inderdaad geoordeeld, wat die laatste factor betreft , dat de plicht tot het afsluiten 
van een verzekering door de werkgever op grond van artikel 7:611 BW niet ziet op 
een integrale vergoeding van die potentiële werknemersschade, maar op een 
behoorlijke vergoeding daarvan1400:

“Met betrekking tot het beroep op artikel 7:611 stelde het hof in rov. 5.8 voorop dat, even-
als het hof had overwogen met betrekking tot artikel 7:658, ook ten aanzien van arti-
kel 7:611 geldt dat met deze wettelijke bepaling niet wordt beoogd een absolute waarborg 
te scheppen tegen schade, door de werknemer geleden als gevolg van ongevallen die hem 
in de uitoefening van zijn werkzaamheden kunnen overkomen. Rijst dan natuurlijk de 
vraag wat een voldoende dekking is.”

In een arrest dat dezelfde dag werd gewezen, ging de Hoge Raad nader in op de 
concrete maatstaven die toelaten om de omvang van de behoorlijke verzekerings-
plicht nader af te lijnen:

“De omvang van deze verplichting zal van geval tot geval nader vastgesteld moeten wor-
den met inachtneming van alle omstandigheden, waarbij in het bijzonder betekenis toe-

1395 Zie bv. HR 4 oktober 2002, NJ 2004, 175, HR 16 mei 2003, NJ 2004, 176, HR 12 september 2003, 
NJ 2004, 177 en HR 9 juli 2004, JAR 2004, 190; zie hierover T. Hartlief, a.w. 2004, p. 243-244.

1396 Zie bv. HR 12 januari 2001, NJ 2001; HR 9 augustus 2002, NJ 2004, p. 235.
1397 Daarbij rijst wel de vraag of het onderscheid tussen de werknemer die risico’s loopt in de uitoe-

fening van de werkzaamheden in en buiten het verkeer vanuit het gelijkheidsbeginsel gerecht-
vaardigd is.

1398 A-G Spier, conclusie onder HR 18  maart 2005, NJ 2009, p.328; zie hierover ook S.D. 
Lindenbergh, “Schending van een verzekeringsplicht als grond voor aansprakelijkheidsrecht,” 
AA 2008, p.735-742.

1399 HR 1 februari 2008, C06/211 en HR 1 februari 2008, C06/044HR, NJ 2009, p.330- 331.
1400 Zie de noot van T. Hartlief onder HR 20 februari 2009, NJ 2009, p. 335.
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komt aan de in de betrokken tijd bestaande verzekeringsmogelijkheden – waarbij mede 
van belang is of verzekering kan worden verkregen tegen een premie waarvan betaling 
in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd – en de heersende maatschappe-
lijke opvattingen omtrent de vraag voor welke schade (zowel naar aard als naar omvang) 
een behoorlijke verzekering dekking dient te verlenen.”

Volgens de Hoge Raad is het voldoende dat de werkgever in de een of andere ver-
zekeringsmogelijkheid voorziet. Daaronder kan bijvoorbeeld worden begrepen 
dat hij de werknemer in de gelegenheid stelt om zelf te voorzien in voldoende 
verzekeringsdekking:

“In het bijzonder wanneer voor de werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van een 
eigen auto van de werknemer, kan aan de verplichting ook voldaan worden door de 
werknemer fi nancieel in staat te stellen om voor een behoorlijke verzekering zorg te 
dragen, mits hierover in de verhouding tussen de werkgever en de werknemer voldoende 
duidelijkheid wordt verschaft . Indien de werkgever is tekortgeschoten in zijn verplich-
ting zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering als hiervoor bedoeld, is hij jegens 
de werknemer aansprakelijk voorzover deze door die tekortkoming schade heeft  gele-
den.”

1058. Wat de eerste vereiste betreft , heeft  de Hoge Raad zich in een arrest van 
11 november 2011 echter op het standpunt geplaatst dat het aanbieden van ver-
zekeringsdekking door de werkgever slechts in de reeds aangenomen uitzonde-
ringsgevallen thuishoort onder de verplichtingen van het ‘goed werkgever-
schap’:

“In de rechtspraak van de Hoge Raad is aanvaard dat artikel 7:611(…) bij ongevallen die 
niet door artikel 7:658 worden bestreken, in een bepaalde categorie van gevallen ook 
toepassing kan vinden bij ongevallen die wel binnen het bereik van artikel 7:658 vallen, 
en wel in die zin dat gelet op de eisen van goed werkgeverschap van de werkgever gevergd 
kan worden zorg te dragen voor een behoorlijke verzekering voor de werknemer. Blijkens 
de arresten [van de Hoge Raad] is deze uit goed werkgeverschap voortvloeiende verzeke-
ringsverplichting van de werkgever aanvaard met betrekking tot schade die werknemers 
lijden in de uitoefening van hun werkzaamheden als deelnemer aan het wegverkeer, 
indien zij (a) als bestuurder van een motorvoertuig betrokken raken bij een verkeerson-
geval, dan wel indien zij (b) als fi etser of voetganger schade lijden als gevolg van een 
ongeval waarbij een of meer voertuigen zijn betrokken, of (c) als fi etser schade lijden als 
gevolg van een eenzijdig fi etsongeval. Is de werkgever tekortgeschoten in de nakoming 
van deze verzekeringsverplichting, dan is hij voor de daardoor veroorzaakte schade (het 
missen van de uitkering die de werknemer op grond van een behoorlijke verzekering zou 
zijn toegekomen) jegens de werknemer aansprakelijk.”

1059. Daarbij geeft  de Hoge Raad aan zich van zijn ‘plaats’ goed bewust te zijn 
en niet in de schoenen van de wetgever te willen treden:
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“Op zichzelf bestaan goede argumenten om werknemers een verdergaande, algemene 
bescherming tegen het risico van ongevallen in verband met hun werkzaamheden te 
bieden dan artikel 7:658 thans biedt, maar het ligt op de weg van de wetgever om een 
regeling daarvoor te maken; een dergelijke algemene regeling gaat de rechtsvormende 
taak van de rechter te buiten”.

1060. Met andere woorden: de bal wordt opnieuw in het kamp van de wetgever 
geplaatst. In de literatuur was overigens in dit verband al veel protest gerezen 
tegen de rechtsvormende rol die de Hoge Raad zichzelf zou toekennen.1401

1061. Hartlief suggereerde recent dat de tijd rijp is, om in het licht van de juris-
prudentie van de Hoge Raad inzake werkgeversaansprakelijkheid, de extra garan-
tieregeling beroepsrisico’s nu echt te gaan invoeren.1402 Van Boom had overigens 
ook al in 2004 gesuggereerd dat, zelfs los van de tussenkomst van de wetgever, het 
sluitstuk van deze rechtspraak van de Hoge Raad lijkt te zijn dat goed werkgever-
schap inhoudt dat de werkgever zelf een dergelijke verzekering afsluit.1403

10.5. CONCLUSIE

1062. Naar Belgisch en Frans recht kunnen (oud-)werknemers die het slachtof-
fer zijn geworden van een (asbestgerelateerde) beroepsziekte een forfaitaire ver-
goeding krijgen van het Fonds voor Beroepsziekten respectievelijk de Caisse Pri-
maire d’Assurance Maladie (beide zijn overheidsinstellingen die functioneren 
binnen het systeem van de sociale verzekeringen).

1063. Beroepsziekten worden gezien als een professioneel risico (terrein van de 
sociale zekerheid). De werkgever is niet meer (objectief) aansprakelijk voor de 
lichamelijke schade van zijn werknemers (zie voor de historisch gegroeide evolu-
tie in dit verband hoofdstuk elf).1404 Desondanks is de opzet van de oorspronke-
lijk objectieve aansprakelijkheidsregeling (fi nanciering van de uitkering door 
middel van premies van werkgevers in ruil voor de burgerrechtelijke vrijwel-

1401 Zie bv. C. Schutte, “de ‘rechtsvormende taak’ van de rechter? Een kritische noot,” AA 2009, 
676-680; T.Hartlief, “De grillige ontwikkeling van het aansprakelijkheidsrecht met het oog op 
de verzekerbaarheid van aansprakelijkheid”, AV&S 2008, 96-108; T. Hartlief, “Rechtsvorming 
door de Hoge Raad: het dossier ‘werkgeversaansprakelijkheid’”, AV&S 2009, p. 217-235.

1402 T. Hartlief, “De prijs van vooruitgang”, NJBlog 10 oktober 2011, zie http://njblog.nl/2011/10/10/
de-prijs-van-vooruitgang/; zie ook eerder K. van der Meer, “Een beroepsrisicoverzekering ter 
vervanging van werkgeversaansprakelijkheid opnieuw bekeken”, AV&S 2007, p 62-67.

1403 W.H. van Boom, “Waarheen leidt de weg … van werknemersschade?”, Av&S 2003, p. 38-40.
1404 Cf. de oorspronkelijke regeling ingevoerd in 1903 in dat verband de vergoeding van arbeidson-

gevallen, waarvan de principes in 1927 grotendeels werden hernomen in de eerste 
Beroepsziektewet (hierover eerder hoofdstuk vijf, zie ook uitgebreid en rechtsvergelijkend: V. 
Vervliet, a.w. 2007, nr. 132 e.v.).



Hoofdstuk 10. De moeilijke inzetbaarheid van de beroepsziekte-
verzekeringen als schadevergoedingssysteem

Intersentia 497

immuniteit voor werkgevers) tot op de dag van vandaag behouden gebleven.1405 
De burgerrechtelijke quasi-immuniteit van de werkgever heeft  bovendien een 
‘absoluut’ karakter. Dit betekent dat de benadeelde die een uitkering heeft  ont-
vangen op grond van de beroepsziekteregeling, de werkgever niet meer in rechte 
mag aanspreken voor het restant van zijn schade, ook niet voor de schadeposten 
die nog niet gedekt zijn door de uitkering, zoals de immateriële schade.1406 Ook 
de gerechtigden van het slachtoff er kunnen de werkgever in principe niet meer 
aanspreken voor hun weerslagschade.

1064. De vergoedingen die uitgekeerd worden op grond van de beroepsziekte-
regeling, zijn forfaitair en beperkt. Beperkingen hebben betrekking op de grond-
slag van de berekening en op de omvang van de vergoeding.1407 Oorspronkelijk 
had de beroepsziekteregeling als sociaal vergoedingsarrangement tot doel 
de   economische professionele schade van de werknemer te vergoeden en aldus 
zijn bestaanszekerheid te waarborgen (zie hierover hoofdstuk elf). Ook vandaag 
nog wordt enkel de materiële professionele schade1408 vergoed naast een aantal 
(ziekte)kosten en eventueel een vergoeding voor hulp van derden. Immateriële 
schade komt niet voor vergoeding in aanmerking krachtens deze regeling.1409

1065. België kent zoals Frankrijk een gemengd systeem voor de vergoeding 
van beroepsziekten. Zowel ziekten die voorkomen op een zogenaamde limita-
tieve ‘lijst’ (voor asbestziekten vastgelegd op: asbestose, longkanker, larynx-
kanker, mesothelioom), als andere kunnen recht geven op een vergoeding, 
waarbij de benadeelde in het laatste geval wel nog het individuele causale ver-
band tussen zijn ziekte en de professionele blootstelling zal moeten aantonen. 
Voor de ziekten die voorkomen op de lijst, is dat niet het geval. Daar kan de 
getroff ene volstaan met het bewijs dat hij gedurende de uitoefening van zijn 
werkzaamheden blootgesteld geweest is aan het professionele risico op de inge-
roepen ziekte.

1066. Zowel in België als in Frankrijk heeft  de jurisprudentie de grenzen van de 
beroepsziekteregeling afgetast om antwoorden te formuleren op de stijgende ver-

1405 E. de Kezel, “Slachtoff ers van beroepsziekteregeling en hun vergoedingsproblemen. Analyse 
van de beroepsziekteregeling in Nederland, België en Frankrijk”, L&S 2001, p.  19 e.v.; V. 
Vervliet, a.w. 2007, nrs. 218 e.v.

1406 Cass. 24 januari 1995, Arr. Cass. 1995, p. 68.
1407 Art. 33, 34, 35, 35bis en 37 Beroepsziektewet.
1408 Het betreft  hier het verlies of de vermindering van het vermogen om door het verrichten van 

arbeid, inkomsten te verwerven die tot het levensonderhoud kunnen bijdragen. (Cass. 1 juni 
1993, Arr.Cass. 1993, p. 541) m.b.t. de gedekte schade bij arbeidsongevallen die niet verschilt in 
geval van een beroepsziekte.

1409 Dit is met name wrang voor de benadeelden in asbestzaken omdat de immateriële schade hier 
bij oudere getroff enen (en hun rechthebbenden) doorgaans de voornaamste schadepost uit-
maakt.
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wachtingen van gedupeerden tot integrale vergoeding van hun schade, en dit 
door nieuwe evenwichten te zoeken binnen de beroepsziekteregeling.

1067. Uit de rechtspraak van het Belgische Arbitragehof (nu: Grondwettelijk 
Hof)1410 in België vloeit voort dat de personen die niet uitkeringsgerechtigd zijn 
in de zin van de wet, wel nog een vergoeding kunnen vorderen van de aansprake-
lijke werkgever op grond van het gemeen recht voor de schade die zij hebben gele-
den als gevolg van het arbeidsongeval of de beroepsziekte. Het Belgische Hof van 
Cassatie heeft  zich in 2002 bij dit standpunt aangesloten.1411 Deze rechtspraak 
stond volledig los van de asbestproblematiek, maar vormt wel een factor van 
belang voor de asbestslachtoff ers die in België vrijwel uitsluitend hun schade-
claims indienen binnen dit vergoedingsregime.

1068. Het Franse Hof van Cassatie heeft  naar aanleiding van de asbestproble-
matiek gezorgd voor een belangrijke dynamiek in de voorwaarden van aanspra-
kelijkheidsstelling van de werkgever, door deze laatste een contractuele veilig-
heidsverplichting op te leggen ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van 
zijn personeel. Zodra er sprake is van zogenaamde ‘objectieve kennis’ over de 
asbestgezondheidsrisico’s, is de inbreuk op deze norm bewezen en is de werkgever 
in beginsel aansprakelijk voor onverschoonbare fout. Bij een inspanningsverbin-
tenis daarentegen volstaat het niet dat de werknemer aantoont dat de werkgever 
het nagestreefde doel niet heeft  bereikt; hij moet ook aantonen dat de schuldenaar 
daartoe te weinig inspanningen heeft  geleverd.1412

1069. Het Franse Hof van Cassatie heeft  deze resultaatsverplichting voor de 
werkgever uitdrukkelijk in de contractuele sfeer gesitueerd, omdat een dergelijke 
zorgplicht om geen schade te veroorzaken moeilijk zou passen in het buitencon-
tractuele aansprakelijkheidsrecht waar in beginsel het creëren van een risico op 
zichzelf niet als onrechtmatig kan worden aangemerkt.1413

1410 Arbitragehof 1 maart 2001, nr. 31/2001. De uitspraak betrof de arbeidsongevallenwetgeving, 
maar kan naar analogie worden toegepast op de beroepsziektewetgeving. Zie ook J. Clesse en 
V. Neuprez, “L’appréciation par la Cour d’Arbitrage des exonérations de responsabilité civile 
dans le droit des accidents du travail”, J.L.M.B. 2001, p. 780-784. Het Arbitragehof motiveerde 
haar beslissing door erop te wijzen dat de vaste vergoeding waarin de wet voorziet, zowel de 
materiële als de immateriële schade geheel of gedeeltelijk dekt (overweging B7), hetgeen echter 
niet strookt met de meerderheidsopvatting in literatuur en rechtspraak.

1411 Cass. 27 mei 2002, Soc.Kron. 2002, p. 519; voorheen huldigde het Hof het standpunt dat de 
immuniteit absoluut was niet alleen voor wat betreft  de vergoedbare schade, maar ook voor 
wat betreft  de kring van aanspraakgerechtigden, zie bv. Cass. 24 januari 1995, Arr.Cass. 1995, 
p. 68.

1412 Het beoordelingscriterium blijft  hier dat van de redelijk zorgvuldige maatman.
1413 Vaak verbindt inderdaad de schuldenaar van een contractuele verbintenis zich tot een bepaald 

resultaat dat een bepaalde schadeoorzaak of schade zich niet zal voordoen, al dan niet op 
grond van de geldende wetgeving (bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar de vrij-
waringsplicht de verkoper bij verborgen gebreken). Maar zij kan ook het gevolg zijn van een 
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1070. Eens de werknemer het bewijs heeft  geleverd van gezondheidsschade als 
gevolg van de werkzaamheden met asbest, kan de werkgever enkel aan aanspra-
kelijkheid ontkomen door het bewijs te leveren dat hij geen kennis heeft  gehad of 
moest hebben van het risico waaraan hij zijn werknemer heeft  blootgesteld, en/of 
dat de schade van de werknemer niet kon worden voorzien door een redelijk zorg-
vuldig werkgever in dezelfde omstandigheden geplaatst.

1071. Deze rechtspraak heeft  geleid tot een verregaande ontwikkeling in het 
Franse beroepsziektensysteem waarbij de immuniteit van de werkgevers op grond 
van de beroepsziekteregeling structureel werd doorbroken, althans in eerste 
instantie in asbestschadezaken.1414 Asbestslachtoff ers genieten in die zin ‘un 
régime de faveur’.1415 De doorbreking van de immuniteit van de werkgever wordt 
thans ook meer en meer aanvaard in andere zaken van beroepsgerelateerde 
gezondheidsschade.

1072. Resultaat van dit alles is dat in Frankrijk de gedupeerde werknemer vrijwel 
met zekerheid het restant van zijn schade na uitkering door de CPAM kan verha-
len op de werkgever in gevallen van asbestgezondheidsschade (via tussenkomst 
van de CPAM voor de verhoogde rente bij arbeidsongeschiktheid en de immateri-
ele schade). Dit beleid, dat uiteindelijk het gevolg is van de dynamische rechtspraak 
van het Franse Hof van Cassatie doet ook vragen rijzen, omdat deze gewijzigde 
rechtspraak een inbreuk inhoudt op het vertrouwensbeginsel en op het beginsel 
van de rechtszekerheid, dat in de asbestschadegevallen kennelijk ondergeschikt 
wordt geacht aan het recht op (volledige) vergoeding van de asbestbenadeelden.

1073. Het Franse Hof van Cassatie heeft  in een arrest van 19 december 2002 
bovendien nog beslist dat wanneer de onverschoonbare fout van de werkgever 
bewezen is, de CPAM systematisch moet overgaan de het maximaliseren van de 
rente wegens arbeidsongeschiktheid. Voordien was de bepaling van de hoogte 
van deze rente gekoppeld aan de appreciatie van de zwaarte van de fout van de 
werkgever en stond ze ook in verhouding tot de eigen fout van de getroff ene.1416 
Het Franse Conseil constitutionnel heeft  daaraan in een arrest van 18 juni 2010 
nog toegevoegd dat ook voor de niet door de bijkomende vergoeding gedekte 
schade, een beroep mogelijk is tegen de werkgever (zoals de additionele ziektekos-
ten en kosten van hulp van derden).1417

buitencontractuele waarborgverbintenis op grond van de wet. Bij wijze van voorbeeld kan ver-
wezen worden naar de wettelijke regeling inzake risico-aansprakelijkheden (aansprakelijkheid 
voor gebrekkige zaken, dieren, kinderen).

1414 J.J. Dupeyroux “Un deal en béton”, Droit social 1998.
1415 C. Lecoeur, “Le coût économique de la faute inexcusable amiante”, Semaine Sociale Lamy 

Supplément 2010, p. 44 e.v.
1416 P. Clichon, a.w. 2010, p. 40.
1417 Conseil Constitutionnel 18 juni 2010, nr. 2010-8 QPC, zie http://recherche.conseil-constituti-

onnel.fr/.
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1074. Voor werkgevers en verzekeraars is deze rechtspraak verontrustend. 
Werkgevers kunnen zich voor een onverschoonbare immers slechts verzekeren 
vanaf 1987. Gelet op het feit dat de meeste gevallen van asbestblootstelling zich 
hebben voorgedaan voor deze periode, zal de verzekeringsdekking in deze peri-
ode nagenoeg onbestaand zijn zodat werkgevers zelf de slachtoff ers moeten ver-
goeden bij onverschoonbare fout. Mijn inziens zou de Franse rechter daarom een 
limitatieve lijst van gezichtspunten moeten hanteren bij de beoordeling van de 
onverschoonbare fout, waarbij de afwezigheid van verzekeringsdekking voor de 
onverschoonbare fout in de periode voor 1987 een factor zou moeten zijn die de 
rechter mee betrekt in zijn beoordeling van de onverschoonbare fout van de werk-
gever. Op dit ogenblik zijn mij thans echter nog geen uitspraken bekend waar dit 
gezichtspunt wordt meegewogen, hoewel het probleem van de afwezigheid van 
verzekeringsdekking voor onverschoonbare fouten voor de periode voorafgaand 
aan 1987, wel al meermaals in de literatuur is gesignaleerd.1418

1075. Opmerkelijk is dat in Frankrijk, waar de beroepsziekteverzekering onder 
druk is komen te staan onder invloed van de asbestproblematiek, in Nederland 
een tegenovergestelde evolutie plaatsvindt. In Nederland ontbreekt sinds 1967 een 
bijzonder sociaal vergoedingsmechanisme voor beroepsziekten, anders dan de 
WIA, maar bleek het aansprakelijkheidsmechanisme de afgelopen decennia ook 
niet het geschikte instrument te zijn om asbestschade te verhalen.

1076. Het Nederlandse kabinet heeft  in 2004 aangegeven om opnieuw een ver-
plichte aansprakelijkheidsverzekering voor werkgeversschade te willen invoeren, 
de ‘Extra garantieregeling beroepsrisico’s’ (EGB). Doel van dit voorstel was om 
opnieuw een verplichte verzekeringsplicht op te leggen aan alle werkgevers voor 
schade uit arbeidsongevallen en beroepsziekten. De werkgever zou behoudens 
eigen opzet en bewuste roekeloosheid ook opnieuw immuun worden tegen aan-
sprakelijkheidsclaims.1419 In het kader van de herziening van de WAO heeft  het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de SER in 2004 om advies 
gevraagd over zijn voornemen om te komen tot een wettelijke regeling van het 
beroepsrisico, de Extra Garantieregeling Beroepsrisico’s (EGB). De voorgenomen 
regeling zou neerkomen op een verplichte persoonsschadeverzekering afgesloten 
door de werkgever, die het risico op arbeidsongevallen of beroepsziekten van de 
bedrijfsbevolking dekt, en waarbij de werknemer een directe aanspraak (naar 
Belgisch recht: een rechtstreekse vordering1420) heeft  op de verzekeraar. Na nega-
tief advies van de SER werd de regeling ‘voorlopig’ niet ingevoerd.

1418 M. Faure en T. Hartlief, “Ontwikkelingen in de werkgeversaansprakelijkheid voor beroeps-
ziekten: aanleiding tot een nieuwe AVB-polis?”, A&V 1996, p. 142.

1419 W.H. Boom “Waarom moet de werkgeversaansprakelijkheid eraan geloven?”, TvP 2004, p. 2 
e.v.

1420 Vgl. art. 86 van de Belgische Wet op de Landverzekeringsovereenkomsten, volgens hetwelk de 
benadeelde over een eigen recht tegen de aansprakelijkheidsverzekeraar van de dader beschikt.
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1077. Een directe verzekering maakt het de gelaedeerde werknemer in het alge-
meen eenvoudiger om zijn schade vergoed te krijgen, zo is de gedachte. In begin-
sel kan de zieke werknemer volstaan met aan te tonen dat de ziekte door de 
tewerkstelling bij de werkgever is ontstaan, althans dat hij lijdt aan een op de 
directe verzekeringspolis gedekte ziekte. Aansprakelijkheidsvragen, zoals de 
vraag of de werkgever is tekortgeschoten in het nemen van veiligheidsmaatrege-
len, blijven buiten beschouwing, waardoor de kans voor het slachtoff er om op het 
einde van de rit met lege handen te blijven staan (cf. de ‘juridische lijdensweg van 
asbestslachtoff ers’) gevoelig vermindert.

1078. Eén van de grote voordelen ligt in ieder geval in de snelheid waarmee de 
afh andeling van de vordering gepaard gaat. In België en Frankrijk moet het fonds 
bijvoorbeeld binnen de vier resp. drie maanden uitspraak doen na ontvangst van 
de aanvraag tot vergoeding. Wanneer de Caisse primaire d’Assurance Maladie 
nalaat om binnen deze termijn uitspraak te doen, wordt de ziekte van het slachtof-
fer in Frankrijk automatisch erkend als beroepsziekte, en heeft  het slachtoff er 
recht op de forfaitair bepaalde vergoeding. In België is de sanctie lichter. Wanneer 
het Fonds voor Beroepsziekten zijn beslissing niet tijdig neemt, en de vertraging 
aan het Fonds zelf te wijten is, bestaat de enige sanctie erin dat het slachtoff er bij 
een positieve beslissing achteraf, de interest op het verschuldigde bedrag mag 
opeisen, en dit ten vroegste vanaf het ogenblik waarop de prestatie ingaat. Ook 
voor verzekeraars is dit systeem gunstig. Waar de verzekeraar in de polis van een 
directe schadeverzekering nauwkeurig de gedekte risico’s, de verzekerde bedra-
gen en de schadeposten kan omschrijven, kan hij dit uiteraard niet in de polis van 
een aansprakelijkheidsverzekering, waar ‘de aansprakelijkheid van de verzeke-
ringnemer’ het gedekte risico is (wel kan hij aangeven voor welke verzekeringsri-
sico’s in de tijd hij dekking voorziet en welke schade van dekking uitgesloten is, 
hoewel beide factoren, op grond van de maatschappelijke verwachtingen, ook 
door de jurisprudentie kunnen worden ingevuld/bijgestuurd). De directe schade-
verzekeraar weet precies voor welke periode, in welke gevallen en voor welke 
bedragen zal moeten worden uitgekeerd en kan daar de te betalen premies min of 
meer op afstemmen (zij het dat hij vooraf uiteraard geen zicht heeft  op het aantal 
te ontvangen claims).

1079. Dit alles maakt de beheersing van de schade makkelijker hanteerbaar bij 
directe verzekeringen, weze het op publieke of private leest geschoeid, dan bij 
aansprakelijkheidsverzekeringen en speelde mee bij de wens van het Nederlandse 
kabinet en van de grote Nederlandse verzekeraars om een dergelijke verzeke-
ringsplicht her in te voeren voor de vergoeding van schade uit professionele risi-
co’s. Gedupeerde werknemers zouden in dit voorstel niet meer buiten dit stelsel 
kunnen gaan claimen, waardoor de druk op het aansprakelijkheidsrecht en op de 
aansprakelijkheidsverzekeringen als vergoedingssysteem ook lichter zou worden. 
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Ook bij een directe schadeverzekering ontkomt men echter niet aan de vraag of de 
beroepsziekte van de werknemer wel in (causaal) verband staat met de tewerkstel-
ling bij de werkgever. De onzekerheid die hierover bestaat, met name voor 
beroepsziekten als longkanker, mesothelioom en RSI, waarvan de oorzaken ook 
buiten het werk kunnen zijn gelegen, verdwijnt niet zomaar door de aanneming 
van een directe schadeverzekering. Hetzelfde geldt voor allerlei nieuwe risico’s. In 
een systeem van directe verzekering zijn deze net zomin bekend en kunnen daar-
voor dus evenmin adequate premies worden berekend.
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HOOFDSTUK 11
DE ONTWIKKELING VAN 

SCHADEFONDSEN NAAR AANLEIDING 
VAN DE ASBESTKWESTIE1421

11.1. INLEIDING

1080. In de hoofdstukken zeven tot en met tien werd hiervoor onderzocht welke 
‘structuurfouten’ de asbestproblematiek heeft  blootgelegd in de verjaringsrege-
ling, de private schadevergoedingssystemen en in de sociale schadevergoedings-
systemen, bezien vanuit het belang van de benadeelden. Het bestaande privaat-
rechtelijke kader aan vergoedingsmechanismen bleek niet altijd goed geschikt om 
met de specifi eke schadeclaims van asbestbenadeelden om te gaan. Hiervoor 
werd ook beschreven welke specifi eke oplossingen of combinatie aan oplossingen 
in de jurisprudentie en in de wetgeving naar voor werden geschoven om aan deze 
beperkingen tegemoet te komen ten behoeve van asbestslachtoff ers.

1081. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke oplossingen naast de bestaande 
vergoedingssystemen werden gezocht om tegemoet te komen aan de behoeft en 
van asbestslachtoff ers. In alle landen werden immers niet alleen wijzigingen aan-
gebracht in de toepassingsvoorwaarden van de bestaande private en sociale ver-
goedingssystemen, maar werden ook asbestfondsen opgericht als nieuwe sociale 
arrangementen voor de vergoeding van asbestgezondheidsschade. De opzet, de 
inhoud en de werking van deze fondsen wordt hierna beschreven.

1082. Fondsen zijn alternatieve vergoedingssystemen die doorgaans worden 
opgericht voor specifi eke gevallen waarin het aansprakelijkheidsrecht niet of 
minder goed functioneert. De collectieve afwikkeling van schade via een fonds 

1421 Zie hierover mijn eerdere bijdragen: E. de Kezel, “De erkenning en vergoeding van schade 
veroorzaakt door asbestziekten in België: het Schadeloosstellingfonds voor Asbestslachtoff ers” 
in: X., Nieuwe wettelijke regelingen voor vergoeding van gezondheidsschade. De Wet van 15 mei 
2007 betreff ende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorgen, Kluwer, 2007, 
p. 39-76, E. de Kezel, “Asbestfonds ‘immuniseert’ toenmalige asbestwerkgevers”, Juristenkrant 
2007, afl . 159, p.  8; E. de Kezel, “Schadevergoeding bij asbestschade”, NJW 2008, afl . 180, 
p. 282-299; E. de Kezel “Een oplossing voor de asbestproblematiek via schadevergoedingsfond-
sen? Het nieuw opgerichte Fonds voor Asbestslachtoff ers in België”, TvP 2008.
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zorgt ervoor dat de ‘last’ van deze schade beter voorspelbaar en beheersbaar 
wordt. Fondsvorming kan er verder toe bijdragen dat individuele benadeelden 
binnen betrekkelijk korte termijn een aanvaardbare schadevergoeding kunnen 
verkrijgen, zonder dat ze zelf de last van onderhandelingen of de kosten van het 
procederen over een schadevergoeding moeten dragen, waardoor een ‘juridische 
lijdensweg’ kan worden vermeden of beperkt.1422

1083. Naar de vorm kunnen volgende vier soorten fondsen onderscheiden wor-
den voor de opvang van gezondheidsschade die hierna worden besproken: een 
voorschotfonds, een waarborgfonds, een schadefonds en een beperkingsfonds.1423

A. Voorschotfonds

1084. Een voorschotfonds heeft  voornamelijk tot doel om een oplossing te bie-
den voor de lange duur van de afwikkeling van schadegevallen via het aansprake-
lijkheidsrecht. Lijkt de vordering van de benadeelde op het eerste zicht gegrond, 
dan wordt hem een vergoeding toegekend. Indien achteraf blijkt dat het slachtof-
fer ten onrechte is vergoed, omdat bijvoorbeeld geen aansprakelijkheid kan wor-
den vastgesteld, dan moet de ontvanger van de vergoeding de vergoeding retour-
neren, of wordt de last daarvan voor rekening van het voorschotfonds gelaten, dat 
dan de kenmerken vertoont van een waarborg- of schadefonds. Een voorschot-
fonds zorgt dus voor een snelle uitkering van een vergoeding aan een benadeelde, 
na een korte procedure, in situaties waarin veel tijd gepaard zou kunnen gaan met 
de afwikkeling van de vordering: het gaat in de kern om de toekenning van een 
soort provisie.

1085. Een voorbeeld van een voorschotfonds is het in België door de Wet van 
10  januari 1977 opgerichte voorschotfonds inzake schade veroorzaakt door 
grondwater. Dit fonds is opgericht onder meer door de vrees voor de lange duur 
van de procedures. Het fonds keert het slachtoff er dat een vordering in rechte 
instelt, naar billijkheid een provisie uit in afwachting van een uitspraak over het 

1422 H. Bocken, “Rechtstreekse verzekeringen voor derden en andere wisseloplossingen voor aan-
sprakelijkheid en aansprakelijkheidsverzekering” in J. Rogge (ed.), Liber Amicorum Rene Van 
Compel, Kluwer Rechtswetenschappen, Diegem, 1998, p. 23-38; H. Bocken, “Alternatives to 
liability and liability insurance for the compensation of pollution damage”, T.M.A. 1987, p. 83 
e.v; M. Faure en T. Hartlief, “Een schadefonds als alternatief voor aansprakelijkheid en verze-
kering?”, RM Th emis 1998, p. 211-228.

1423 Zie hierover ook M. Faure en T. Hartlief, “Een schadefonds als alternatief voor aansprakelijk-
heid en verzekering?”, RM Th emis 1998/7, p. 211-228, zie uitgebreid en rechtsvergelijkend H. 
Bocken, “Rechtstreekse verzekeringen voor derden en andere wisseloplossingen voor aanspra-
kelijkheid en aansprakelijkheidsverzekering” in J. Rogge (ed.), Liber Amicorum Rene Van 
Compel, Kluwer Rechtswetenschappen, Diegem, 1998, p. 23-38; H. Bocken, “La responsabilité 
sans faute en droit belge” in X, In memoriam Jean Limpens, Kluwer Rechtswetenschappen, 
Antwerpen, p. 85-115; H. Bocken, “Alternatives to liability and liability insurance for the com-
pensation of pollution damage”, T.M.A. 1987, p. 83 e.v.
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bestaan en de omvang van de schade (en van de aansprakelijkheid). Artikel 8 § 1 
van de wet bepaalt dat een voorschot wordt uitgekeerd wanneer na een summier 
onderzoek blijkt dat er tussen de opgetreden schade (specifi ek: de daling van het 
grondwater) en de waterwinning een verband bestaat. De einduitspraak kan ech-
ter inhouden dat het slachtoff er het achteraf ten onrechte ontvangen voorschot 
geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen, hetgeen bepaald zuur kan zijn voor het 
slachtoff er.1424 Een voorschotfonds kan betekenisvol zijn bij slepende juridische 
procedures over aansprakelijkheids- en causaliteitsvragen, zoals dat ook het geval 
is bij asbestschadegevallen. Nadeel aan dit systeem is dat een voorschotfonds zelf 
kostbare en langdurige procedures zal moeten voeren om de fi nanciering van het 
fonds veilig te stellen, zeker wanneer de schade van niet verhaalde vorderingen 
voor rekening van het fonds wordt gebracht.

1086. Voor asbestslachtoff ers werd deze formule nuttig geacht om tegemoet te 
komen aan het probleem dat asbestslachtoff ers veelal reeds overleden zijn voor 
hun schadeclaim in rechte is uitgeprocedeerd of omdat de verjaring van de vorde-
ring hen kan worden tegengeworpen.1425

1087. In Nederland kent de Sociale Verzekeringsbank SVB aan voormalige 
asbestwerknemers nu een voorschot uit wanneer deze aannemelijk kunnen 
maken dat hun ziekte veroorzaakt is door een beroepsmatige blootstelling aan 
asbest. De gedupeerde mesothelioompatiënt verplicht zich met de ontvangst van 
dit voorschot om mee te werken aan de bemiddeling bij het Instituut Asbest-
slachtoff ers. Mocht deze bemiddeling niet mogelijk blijken of mocht een verhaal 
op de werkgever niet slagen, dan blijft  de uitkering echter verworven. De uitke-
ring bedraagt thans 18.626  euro. Opmerkelijk in dit verband is overigens het 
gebrek aan duidelijkheid omtrent het ontvangen voorschot: is dit een uitkering 
die strekt tot gedeeltelijke vergoeding van de schade of slechts een voorschot op de 
(later te bepalen) defi nitieve vergoeding, die bij die latere begroting slechts voor 

1424 In die zin verschilt het voorschotfonds niet zoveel van een gewone ‘provisie’ die de rechter bij 
voorbaat kan uitkeren in afwachting van de begroting van de reële schade en vergoeding (zie 
hierover Y. Jeanmart, “Questions spéciales relatives à l’évaluation des dommages’’ in X 
(ed.),Garanties et réparation des risques de circulation. Questions spéciales, p. 137-142.

1425 Gelijktijdig met de inwerkingtreding van het Convenant Asbestslachtoff ers is in Nederland 
sinds 26  januari 2000 de TAS-regeling (Regeling tegemoetkoming asbestslachtoff ers) van 
kracht, die in eerste instantie de vorm heeft  aangenomen van een waarborgfonds. Op grond 
van deze regeling kunnen toenmalige gedupeerde werknemers die hun werkgever niet meer 
kunnen aanspreken, omdat hun vordering is verjaard of omdat de werkgever niet te achterha-
len is of failliet is, een tegemoetkoming tegemoetkoming van overheidswege krijgen. De ‘rege-
ling voorziet in een genormeerde subsidiaire tegemoetkoming voor mesothelioomslachtoff ers 
voor de geleden immateriële schade, gesubsidieerd door de overheidsmiddelen. Wanneer aan 
alle condities is voldaan, ontvangt de betrokkene van overheidswege een genormeerde vergoe-
ding. Per 1 januari 2003 kunnen werknemers deze tegemoetkoming als voorschot krijgen op 
een mogelijke schadevergoeding, waardoor de werking van het fonds dus geconcipieerd is als 
een voorschotfonds (Regeling van 17 december 2002, Stcrt. 2002, 246, p. 28).
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haar nominaal bedrag in rekening mag worden gebracht? Er wordt uitgegaan van 
dit laatste. Wanneer de werkgever aansprakelijk zou blijken te zijn, zal de nomi-
nale som moeten worden terugbetaald voor zover het bedrag dat als schadever-
goeding wordt uitbetaald, de tegemoetkoming overtreft . Tegen deze visie pleit 
nochtans dat de benadeelde de ontvangen som heeft  kunnen gebruiken en der-
halve niet valt in te zien waarom geen rekening zou mogen gehouden worden 
daarmee door het in rekening brengen van interesten op het reeds ontvangen 
voorschot. De achterliggende gedachte van deze werkwijze lijkt te zijn dat dat zo 
is, omdat het gaat om een waarborg, en niet om een (zelfs gedeeltelijke) vergoe-
ding.1426

B. Waarborgfonds

1088. Naast het idee van een ‘voorschot’ of provisie is ook het gebruik van 
fi nanciële garantiemechanismen denkbaar om slachtoff ers van gezondheids-
schade tegemoet te treden. Wat de fondsconstructie betreft , komt men dan terecht 
bij zogenaamde ‘waarborgfondsen’. Een waarborgfonds is een fonds dat alleen tot 
uitkeringen overgaat wanneer de primaire schuldenaar hetzij niet geïdentifi ceerd 
kan worden, hetzij insolvabel is, en dat in deze situaties dus fungeert als vangnet 
voor gedupeerden.1427

1089. Een waarborgfonds laat de werking van het vergoedingsmechanisme van 
het aansprakelijkheidsrecht onverlet. Het verschaft  (louter) een waarborg aan 
benadeelden die hun schade niet (meer) kunnen verhalen omwille van juridisch-
technische problemen eigen aan het aansprakelijkheidssysteem (insolvabiliteit of 
onvindbaarheid van de aansprakelijke, verjaring van de vordering). Kenmerkend 
aan een waarborgfonds is dat dit type fonds subsidiair werkt, omdat de bena-
deelde de schadeveroorzaker in beginsel eerst via het aansprakelijkheidsrecht 
moet trachten aan te spreken. De Nederlandse Regeling Tegemoetkoming Asbest-
slachtoff ers (TAS) en Tegemoetkoming Niet-loongerelateerde slachtoff ers (TNS) 

1426 Sinds 1 december 2007 komen ook niet-loongerelateerde mesothelioomslachtoff ers dan (toen-
malige) werknemers in aanmerking voor een tegemoetkoming van overheidswege voor hun 
immateriële schade (TNS-regeling) wanneer zij aannemelijk maken dat hun ziekte (mesothe-
lioom) buiten de werkomgeving is opgelopen. Ook hier gaat het om een waarborg, dan wel om 
een voorschot. Anders dan wat het geval is bij loongerelateerde mesothelioomslachtoff ers 
vindt hier geen onderzoek en bemiddeling door het Instituut Asbestslachtoff ers plaats. 
Opvallend is dat, waar de Nederlandse overheid eerder terughoudend was ten aanzien van de 
creatie van een asbestfonds, en ingezet heeft  op een bemiddelingsinstituut dat beter zou aan-
sluiten bij het Nederlandse ‘poldermodel’, de TAS-regeling en de TNS-regeling de voornaam-
ste bron van vergoeding zijn voor asbestbenadeelden en de werking van het Instituut 
Asbestslachtoff ers zelf meer en meer op de achtergrond raakt. Overigens is de rol die het 
Instituut op zich heeft  genomen geleidelijk aan ook geëvolueerd tot een kenniscentrum over 
asbestblootstellingsrisico’s en asbestziekten (Jaarverslag IAS 2002, p. 14).

1427 Zie A. Van Oevelen, “Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor milieuschade” in Rechtspraktijk 
en Milieubescherming, Antwerpen, Kluwer, 1991, p. 166-167.
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zijn zoals hierna verder wordt aangeduid typische waarborgfondsen. Een uitke-
ring uit de TAS en TNS is bedoeld als een ‘vangnet’ en komt dus enkel in beeld 
wanneer de gedupeerde geen verhaal kan halen bij de schadeveroorzaker zelf. 
Wanneer dit wel het geval is zal de ontvangen som moeten worden terugbetaald 
voor zover de ontvangen schadevergoeding het bedrag dat wordt uitbetaald, over-
treft . In wezen gaat het dan ook niet zozeer om een schadevergoeding maar om 
een gebaar van erkenning.

1090. Dergelijke garantiefondsen zijn in het juridische systeem van de onder-
zochte landen voor het eerst geïntroduceerd via de regelingen voor de vergoeding 
van slachtoff ers van opzettelijke geweldmisdrijven. Binnen de Raad van Europa 
bestaat sinds de tweede helft  van de jaren zeventig een bekommernis om iets te 
doen aan het lot van slachtoff ers van opzettelijke geweldmisdrijven (aanslagen, 
overvallen, gijzelingen enzovoorts). Deze bezorgdheid kaderde in de tijdsgeest van 
de jaren zeventig en de eerste helft  van de jaren tachtig, waarin vele West-Europese 
landen geconfronteerd werden met de dreiging van terroristische aanslagen en 
andere geweldmisdrijven (cf. de activiteiten van de Duits-Nederlandse Rote Armee 
Fraktion, de Italiaanse Brigate Rosse, de Belgische Cellules communistes combat-
tantes, de Bende van Nijvel enzovoorts), waaraan de media grote ruchtbaarheid 
gaven, en waarbij de maatschappij er niet voldoende in slaagde om de veiligheid 
van haar burgers te garanderen. Verschillende aanslagen van deze groeperingen 
hebben de beleidsmakers ertoe aangezet om collectieve arrangementen op te rich-
ten voor de opvang van schade uit geweldmisdrijven.1428 Benadeelden van ern-
stige geweldmisdrijven slaagden er immers vaak niet in om een vergoeding te 
bekomen voor hun gezondheidsschade, hetzij omdat de dader niet geïdentifi ceerd 
kon worden, hetzij omdat deze onvermogend of ontoerekeningsvatbaar bleek.

1091. In september 1977 vaardigde het Comité van Ministers van de Raad van 
Europa de Resolutie (77) 27 uit, die voorschreef dat aan slachtoff ers van criminele 
feiten en hun nabestaanden, een vergoeding moet worden uitgekeerd wanneer de 
benadeelden geen vergoeding kunnen bekomen op grond van de nationaalrechte-
lijke regelen van schadevergoedingsrecht. Verschillende landen voerden vervol-
gens een garantieregeling in voor slachtoff ers van ernstige geweldmisdrijven die 
geen enkele andere mogelijkheid hebben om hun gezondheidsschade te verhalen 
in hun eigen rechtssysteem.

1092. In Nederland is de Wet voorlopige regeling schadefonds geweldmisdrij-
ven in werking getreden op 1 januari 1976.1429 Per 1 januari 1994 is deze voorlo-
pige regeling vervangen door de Wet Schadefonds Geweldmisdrijven die een rui-

1428 S. Fredericq, Risques modernes et indemnisation des victimes de lésions corporelles, Brussel, 
Bruylant, 1990, p. 221 e.v.

1429 Wet 26 juni 1975, Stb. 1975, p. 382.
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mere werkingssfeer heeft .1430 In Frankrijk is de Wet inzake vergoeding van 
slachtoff ers van geweldmisdrijven in 1977 in werking getreden.1431 In België werd 
in 1985 de Wet tot vergoeding van slachtoff ers van opzettelijke gewelddaden inge-
voerd.1432

1093. Op 24 november 1983 werd binnen de Raad van Europa het Verdrag van 
24 november 1983 betreff ende de schadeloosstelling van slachtoff ers van geweld-
misdrijven gesloten, dat op 1 februari 1988 in werking is getreden.1433 De grond-
slag van dit verdrag is het beginsel van de billijkheid en van de sociale solidariteit. 
Het doel van het verdrag is de bestaande regelingen op het Europese grondgebied 
te harmoniseren en de samenwerking tussen de verdragspartijen te bevorderen 
wat betreft  het vergoeden van buitenlandse slachtoff ers op hun grondgebied, en 
wat betreft  de wederzijdse hulp in vergoedingsaangelegenheden. Op de lidstaten 
rust krachtens het verdrag de verplichting om via wetgeving of via administra-
tieve weg te voorzien in een compensatie bij opzettelijke geweldsmisdrijven waar-
bij de slachtoff ers ernstige lichamelijke of geestelijke letsels hebben opgelopen, of 
waarbij ze overleden zijn, via de uitkering van een vergoedingsfonds. Het verdrag 
legt de minimumvoorwaarden vast en heeft  geen rechtstreekse werking. In begin-
sel worden enkel de ernstige schadegevallen geviseerd. Het verdrag laat toe om de 
omvang van de schadevergoeding te normeren. De uitkeringen worden enkel toe-
gekend voor zover een verhaal op de dader niet mogelijk is, en er ook geen andere 
schadevergoedingsmogelijkheden voorhanden zijn.

1094. Het Nederlandse Schadefonds Geweldmisdrijven is net als Belgische 
Fonds voor Slachtoff ers van opzettelijke geweldsmisdrijven opgericht onder de 
vorm van een waarborgfonds (in 1985 respectievelijk 1976). Slechts wanneer het 
slachtoff er dat lichamelijk letsel heeft  geleden, rechtstreeks ten gevolge van een 
opzettelijk misdrijf op geen andere wijze vergoeding kan krijgen, kan het een 
beroep doen op het Schadefonds geweldmisdrijven. In Nederland is het Schade-
fonds Geweldsmisdrijven onderdeel van het ministerie van Justitie. Het fonds 
wordt gefi nancierd uit de algemene middelen. In zaken waarin de dader bekend 
is, wordt van het slachtoff er in beginsel verwacht dat hij de schade verhaalt op de 
dader. Het slachtoff er kan zich voegen in de strafzaak en/of de dader civielrechte-
lijk aansprakelijk stellen. Om voor een uitkering uit het Schadefonds in aanmer-

1430 Wet 23 december 1992, Stb. 1993, p. 29.
1431 Wet nr. 77-5 van 3 januari 1977, JO 4 januari 1977.
1432 Wet houdende fi scale en andere bepalingen van 1 augustus 1985, BS 6 augustus 1985, zoals 

gewijzigd door de programmawet van 27 december 2004. (Afdeling II van hoofdstuk III heeft  
betrekking op de hulp van de Staat aan slachtoff ers van opzettelijke geweldmisdrijven; afde-
ling III kent een bijzondere vergoeding toe aan sommige slachtoff ers.).

1433 Door België ondertekend op 19  februari 1998, maar nog niet geratifi ceerd. Door Frankrijk 
ondertekend op 24 november 1983, geratifi ceerd op 1 februari 1990 en in werking getreden op 
1 juni 1990. Door Nederland ondertekend op 24 november 1983, geratifi ceerd op 16 juli 1984 
en in werking getreden op 1 februari 1988.
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king te komen, wordt echter niet vereist dat eerst de dader is aangesproken. Wel 
verbindt de aanvrager zich ertoe om de eventueel nog van de dader te verwachten 
uitkeringen terug te betalen aan het Schadefonds Geweldmisdrijven. Op basis 
van artikel 6 lid 3 Wet Schadefonds Geweldsmisdrijven treedt het fonds voor het 
aan de benadeelde uitgekeerde bedrag in de rechten die deze ter zake van de door 
hem geleden schade tegenover derden heeft . Per 1 januari 2012 is de Wet schade-
fonds geweldsmisdrijven (Wsg) door middel van een aanpassingswet gewijzigd. 
De categorie van personen die aanspraak kunnen maken op een uitkering, en de 
vergoedbare schadeposten zijn verruimd.1434 Zo is het thans bijvoorbeeld moge-
lijk om een uitkering voor aff ectieschade te verkrijgen van het fonds, daar waar de 
vergoeding van aff ectieschade in het reguliere aansprakelijkheidsrecht in Neder-
land uitgesloten is.

1095. Het Belgische schadefonds wordt gevuld door een bijdrage van elke 
beklaagde die tot een criminele of correctionele straf wordt veroordeeld. De bij-
drage wordt bepaald in functie van de ernst van het misdrijf. In beide landen 
wordt de uitgekeerde vergoeding begroot naar redelijkheid en billijkheid. De uit-
keringen zijn streng genormeerd. In België wordt maximaal 62.000 euro per scha-
degeval uitgekeerd en kunnen ook incidentele redders een vergoeding vorderen 
(dit wil zeggen diegenen die zelf niet rechtstreeks benadeelde zijn geworden van 
een geweldmisdrijf), in Nederland is dat niet het geval. Het maximum wordt in 
beide landen slechts uiterst zelden uitgekeerd.

1096. Sinds 19771435 beschikken slachtoff ers van opzettelijke geweldmisdrij-
ven ook in Frankrijk over de wettelijke mogelijkheid om staatssteun te verkrij-
gen indien zij ten gevolge van het misdrijf zware letsels hebben opgelopen.1436 In 
1986 richtte de Franse overheid voor slachtoff ers van terroristische aanslagen 
een schadefonds op (Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et 
autres infractions (F.G.T.I.))1437, waarvan het beheer wordt overgelaten aan het 
Franse Motorwaarborgfonds (Fonds de garantie automobile) dat aan deze speci-
fi eke categorie van getroff enen een volledige schadevergoeding toekent, conform 
de regelen van het aansprakelijkheidsrecht.1438 In tegenstelling tot wat het geval 
is in België en Nederland gaat het hier dus niet meer om een waarborgfonds, 
maar om een echt schadefonds. In 1990 werd dit systeem uitgebreid tot alle 

1434 Ks II 2009/10, 32 363(MvT).
1435 Wet nr. 77-5 van 3 januari 1977, JO 4 januari 1977.
1436 V. Lasbordes de Virville, “Le Rôle respectif du FGTI et des CIVI dans les procédures 

d’indemnisation des victimes d’infraction”, Revue Lamy Droit Civil 2007, p. 63.
1437 Www.fgti.fr/.
1438 Art.  9 van de Wet nr.  86-1020 gewijzigd door Wet nr.  86-13220 van 30  december 1986, JO 

31 december 1986. Niet elk letsel geeft  aanleiding tot een recht op vergoeding; het moet gaan 
om ernstige persoonsschade, waaronder begrepen wordt: het overlijden van de getroff ene, een 
blijvende invaliditeit of een volledige arbeidsongeschiktheid van meer dan een maand, of 
schade die het gevolg is van een verkrachting.
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benadeelden die ten gevolge van een strafrechtelijk misdrijf, ernstige persoons-
schade hebben geleden.1439 Het fonds wordt in Frankrijk gefi nancierd door bij-
dragen van de zaakschadeverzekeraars (in feite dus de brandverzekeraars), die 
hiertoe een bijdrage moeten betalen per verzekeringscontract. Het bedrag van 
deze bijdrage wordt jaarlijks bepaald bij ministerieel besluit.1440 In principe 
moet de benadeelde zijn vordering instellen binnen de drie jaar na de dag waarop 
het misdrijf is gepleegd, of binnen het jaar na de uitspraak van het strafge-
recht.1441 Wanneer het slachtoff er niet de mogelijkheid heeft  gehad om zijn rech-
ten uit te oefenen, kan de commissie hier wel van afwijken. De commissie moet 
uitspraak doen binnen de maand na het indienen van de aanvraag. Binnen de 
drie maand moet het fonds de vergoeding uitbetalen aan het slachtoff er.1442 Het 
slachtoff er verkrijgt een integrale vergoeding voor zijn schade uit lichamelijke 
letsels. Het slachtoff er mag de vordering cumuleren met andere vorderingsmo-
gelijkheden. De benadeelde moet dus niet eerst zijn rechten uitoefenen op grond 
van een andere regeling.1443Beleidstechnisch is het natuurlijk wel de vraag of het 
wenselijk is om deze schade te leggen bij de brandverzekeraars.

1097. Opmerkelijk is dat deze eerste fondsen voor de vergoeding van gezond-
heidsschade die hun oorsprong vinden in de vaststelling van een gebrek aan 
maatschappelijke veiligheid en overheidsbescherming (de geweldmisdrijven) in 
de juridische literatuur in eerste instantie op een grote weerstand stoten. Bloem-
bergen omschreef het Schadefonds Geweldmisdrijven bijvoorbeeld als een ‘fop-
speen’-achtige regeling, die zou indruisen tegen allerlei recente ontwikkelingen 
op het terrein van de sociale zekerheid in de richting van een meer integrale (en 
geen partiële) vergoeding van gezondheidsschade.1444 Andere auteurs1445 wezen 
erop dat er geen goede rechtvaardiging werd aangevoerd voor het in het leven 
roepen van een dergelijke bijzondere sociale vergoedingsregeling. Het zou gaan 
om de “eerste stap op de heilloze weg van partiële voorzieningen voor slachtoff ers 
met persoonlijke schade”.1446 Daartegenover stonden echter auteurs die de rol van 
de overheid bij het garanderen van de sociale veiligheid reeds in de jaren zeventig 
benadrukten. Zij wierpen op dat de overheid het als een morele plicht beschouwde 

1439 Wet nr. 90-589 van 6 juli 1990, JO 11 juli 1990.
1440 Art. L 422-1 Code des Assurances; art. R 422-4 Code des Assurances.
1441 Art. 706-5 Code de Procédure Pénale.
1442 Art. 706-9 Code de procédure pénale; art. L 422-2 en L 422-4 Code des Assurances.
1443 Evenwel mogen de vergoedingen die uitgekeerd werden op grond van een andere regeling, niet 

gecumuleerd worden met de vergoedingen uitgekeerd door het fonds. Het fonds dat het slacht-
off er heeft  vergoed, wordt gesubrogeerd in de rechten van het slachtoff er ten belope van de 
uitgekeerde vergoedingen.

1444 A.R. Bloembergen, “Een schadefonds geweldsmisdrijven?”, DD 1973, p. 134-146.
1445 Zie bv. A.R.Ph. Boddaert, “Voorlopige regeling schadefonds geweldsmisdrijven”, Adv.bl. 1973, 

p. 124-128.
1446 A.R. Bloembergen, “Nogmaals het schadefonds geweldsmisdrijven: repliek aan de Minister”, 

DD 1974, p. 325-331.
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om waar de misdaadpreventie gefaald had, de solidariteit te laten spelen; de 
gemeenschap weet zich verantwoordelijk voor wat er in de samenleving gebeurt en 
toont haar solidariteit.1447

C. Schadefonds

1098. De waarborgconstructie lijkt in het kader van de asbestproblematiek hoe 
dan ook minder interessant te zijn, omdat het geen oplossingen biedt voor de 
problemen die het aansprakelijkheidsrecht met zich meebrengt (zware en lastige 
procedures), maar vooral ziet op een erkenning van de schade voor het geval dat 
een procesgang onsuccesvol zou blijken te zijn.

1099. Een schadevergoedingsfonds kan wel een interessante oplossing zijn die 
toelaat om een moeilijke procesgang te passeren. Meestal wordt gekozen voor de 
oprichting van een schadefonds wanneer de schade niet langs privaatrechtelijke 
weg kan verhaald worden omwille van de problemen waartoe het aansprakelijk-
heidsrecht aanleiding geeft , of in de gevallen waar de verzekeringsmarkt niet 
bereid is of niet in staat is om bepaalde risico’s adequaat te verzekeren.1448 Scha-
defondsen vormen in die zin een alternatieve bron voor schadevergoeding in die 
situaties waarin het bestaande aansprakelijkheidsrecht geen adequate oplossing 
kan bieden. Dit is het geval wanneer de veroorzaker van de schade niet aanspra-
kelijk is; de veroorzaker van de schade niet kan worden achterhaald of onvermo-
gend is en niet over (voldoende) aansprakelijkheidsdekking meer beschikt; of 
wanneer er sprake is van een overmacht of van een andere bevrijdingsgrond.1449

1100. Doel van het schadefonds is dan om een eff ectieve schadevergoeding toe 
te kennen aan de benadeelden die vallen onder het toepassingsgebied van de 
betrokken regeling, los van de toepassing van het aansprakelijkheidsrecht. Slacht-
off ers kunnen onder de voorwaarden en binnen de termijn bepaald door de ver-
goedingsregeling op het fonds een beroep doen en een uitkering verkrijgen voor 
de door de vergoedingsregeling omschreven schadeposten, op voorwaarde dat de 
benadeelde ook voldoet aan de uitkeringscriteria zoals gesteld door het fonds. De 

1447 G.E. Langemeijer, “Troost voor slachtoff ers van geweldmisdrijven”, NJB 1973, p. 404-409.
1448 J.H. Wansink, “Onverzekerbare aansprakelijkheid: (verplichte) directe verzekeringen een aan-

vaardbaar alternatief?” in T. Hartlief en M.M. Mendel (red.), Verzekering en maatschappij, 
Deventer, Kluwer, 2000, p. 419-421. J.H. Wansink, De algemene aansprakelijkheidsverzekering, 
Kluwer, 1994, p. 106 e.v., J. Spier, Schade en loss occurrence-verzekeringen, Deventer, Kluwer, 
1998.

1449 Zo zal er geen bereidheid zijn bij verzekeraars om dekking te verlenen voor in het verleden 
veroorzaakte schade (afgezien nog van het feit dat het aleatoir karakter van het verzekerings-
contract hier doorgaans ontbreekt). Schadefondsen kunnen dus een oplossing bieden voor een 
beperkt en afgebakend probleem ‘achteraf ’, terwijl een private aansprakelijkheidsverzekering 
meestal juist bedoeld is om dekking te verlenen voor toekomstige schadegevallen; H. Bocken, 
a.w. 1998, p. 23-38; T. Hartlief, a.w. 1997, p. 14.
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vergoeding kan dan forfaitair zijn en beperkt, of integraal. Cumulatie van vergoe-
dingen is meestal niet toegestaan wanneer het gaat om vergoedingen die dezelfde 
schadepost beogen te dekken. In een aantal gevallen is de werking van het fonds 
complementair aan dat van een objectieve aansprakelijkheidsregeling, waar de 
aansprakelijkheid en verzekeringsplicht gelimiteerd zijn tot een bepaald maxi-
mum bedrag.

1101. In Frankrijk zijn reeds in het verleden diverse vormen van schadefondsen 
opgericht voor de vergoeding van gezondheidsschade, die in zekere zin ook als 
voorloper kunnen worden aangemerkt van het asbestschadefonds. Bij wijze van 
voorbeeld kan, naast de eerder reeds geschetste schaderegeling voor slachtoff ers 
van geweldmisdrijven in Frankrijk, verwezen worden naar het Franse vergoe-
dingsfonds voor HIV-slachtoff ers. Sinds de jaren tachtig zijn duizenden personen 
in Frankrijk besmet geraakt met het HIV-virus ten gevolge van de inname van 
besmet bloed of daarvan afgeleide producten, afk omstig van bloedtransfusiecen-
tra. Deze schadegevallen wekten een golf van publieke verontwaardiging op en 
werden door de media aangeduid als ‘le scandale du sang contaminé’. Onder de 
benadeelden sprongen vooral de hemofi liepatiënten in het oog.1450 Voor hen werd 
een eerste vergoedingssysteem opgericht in 1989. Het betrof een schadefonds dat 
voorzag in een basisuitkering voor patiënten die de ziekte aids hadden ontwik-
keld als gevolg van de inname van besmet bloed of besmette bloedproducten, die 
waren verspreid door één van de bloedtransfusiecentra, en een fonds dat additio-
nele vergoedingen uitkeerde aan seropositieve patiënten onder voorwaarde dat zij 
verzaakten aan hun vorderingsrechten tegen de bloedtransfusiecentra. Het eerste 
fonds werd gefi nancierd door socialezekerheidsbijdragen; het tweede fonds door 
bloedtransfusiecentra en verzekeraars.1451

1102. De regering bleek met haar tegemoetkoming aan hemofi liepatiënten een 
inschattingsfout te hebben gemaakt wat betreft  de aard en het aantal te verwach-
ten gevallen.1452 Eind 1991 werd door de overheid dan ook nog een derde schade-
fonds opgericht, voor de vergoeding van alle slachtoff ers die door een bloedtrans-
fusie of de inname van besmette bloedproducten met het HIV-virus besmet zijn 
geraakt.1453 Alle slachtoff ers die een HIV-infectie hebben opgelopen ten gevolge 
van de inname van besmette bloedproducten op therapeutisch voorschrift , vallen 
onder het toepassingsgebied van de regeling. Het gaat niet alleen om hemofi liepa-
tiënten, maar om alle slachtoff ers die bloed(producten) toegediend kregen (bv. na 
een operatie). De vergoedingsregeling is beperkt tot de slachtoff ers van een 

1450 Hemofi lie is een bloedziekte, die gekenmerkt wordt door een verhoogde bloedingsneiging ten 
gevolge van een erfelijk stollingsdefect.

1451 P. Le Tourneau en L. Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1996.
1452 P. Le Tourneau en L. Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1996.
1453 Art.  47 Wet nr.  91-1406 van 31december 1991, JO 4  januari 1992, 178, aangevuld door het 

Decreet nr. 92-183 van 26 februari 1992, J.O. 27 februari 1992, 2990.
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besmetting met het HIV-virus. De schade moet zich hebben voorgedaan op Frans 
grondgebied. Er geldt geen beperking in de tijd voor de toepassing van de rege-
ling. Het fonds wordt gefi nancierd door een staatsbudget en door vrijwillige bij-
dragen van verzekeringsmaatschappijen. Het fonds biedt een integrale vergoe-
ding aan slachtoff ers die op Frans grondgebied met het HIV-virus besmet zijn 
geraakt.

1103. De toestand van seropositiviteit vormt op zichzelf een immateriële scha-
depost waarvoor vergoeding kan worden gevorderd. Het is dus niet nodig dat de 
ziekte aids reeds ingetreden is. Deze schadepost bestaat voornamelijk uit de angst 
en psychologische pijn die verband houdt met de onzekerheid over de overle-
vingskansen, de verplichting om zich constant te moeten laten bijstaan en verzor-
gen, en uit de verstoring van het intieme, familiale, sociale en professionele leven. 
Tijdens de fase van de seropositiviteit gaat het om alle moeilijkheden die onder-
vonden worden in het dagelijkse leven. Door het Fonds voor de vergoeding van 
HIV-geïnfecteerden werd de volgende invulling gegeven aan deze schadepost:

“Le préjudice personnel et non économique de contamination par le V.H.I. recouvre 
l’ensemble des troubles dans les condicions d’existence entraînés par la séroposivité et la 
survenance de la maladie déclarée. Le préjudice spécifi que inclut ainsi, dès la phase de 
séroposivité, tous les troubles psychiques subis du fait de la contamination par le V.I.H.: 
réduction de l’espérance de vie, incertitude quant à l’avenir, crainte d’éventuelles souf-
frances psychiques et morales, isolement, perturbations de la vie familiale et sociale, 
préjudice sexuel et le cas echéant de procréation. Il inclut en outre, les diff érents préju-
dices personnels apparus ou qui apparaîtraient en phase de maladie avérée: souff rances 
endurées, préjudices esthétique et l’ensemble des préjudices d’agrément consécutifs.”

1104. Deze benadering kan in zekere zin worden aangemerkt als de voorloper 
van de schade uit pleurale plaques die als nieuwe schadevorm zou opduiken in de 
later in Frankrijk ontstane ‘asbestproblematiek’. Het kan verklaren waarom ook 
de vergoeding van pleurale plaques als vergoedbare ziekte voor een uitkering van 
het asbestschadefonds in aanmerking komt in Frankrijk, dit in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld België en Nederland (zie hierover hoofdstuk elf).

1105. Het slachtoff er moet zijn vordering inrichten tegen het fonds. Het fonds 
moet onderzoeken of aan de toepassingsvoorwaarden voldaan is. Het mag elk 
onderzoek uitvoeren (inbegrepen elk medisch onderzoek) zonder verhinderd te 
zijn door het beroepsgeheim. Op de onderzoekers rust wel een geheimhoudings-
plicht.1454 Artikel 47 van de Wet schept een wettelijk vermoeden van causaal ver-
band. Het slachtoff er moet enkel het bewijs kunnen leveren van de bloedtransfu-
sie en van de besmetting met HIV. Het causaal verband wordt dan vermoed 

1454 P. Le Tourneau en L. Cadiet, Droit de la responsabilité, Paris, Dalloz, 1996.
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aanwezig te zijn. Het fonds is verplicht om binnen de drie maanden het dossier 
samen te stellen en een aanbod te formuleren aan het slachtoff er.1455

1106. Zoals hierboven reeds vermeld, vormt dit fonds geen exclusieve regeling. 
Het slachtoff er behoudt de gemeenrechtelijke vorderingsmogelijkheden. Wat 
betreft  de gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsvordering, heeft  de rechtspraak in 
deze schadegevallen de voorwaarden voor aansprakelijkheidsstelling ook versoe-
peld. Het Franse Hof van Cassatie heeft  geoordeeld dat de verplichting van de 
bloedtransfusiecentra om niet geïnfecteerd bloed te leveren een resultaatsverbin-
tenis inhoudt. De bloedtransfusiecentra kunnen zich dus niet bevrijden van aan-
sprakelijkheid door aan te tonen dat zij geen fout hebben begaan; zij kunnen zich 
enkel van aansprakelijkheid bevrijden door aan te tonen dat het inherente gebrek 
van het bloed, zelfs indien het verborgen was, te wijten is aan een vreemde oor-
zaak waarvoor zij niet konden instaan. Deze rechtspraak eff ende in zekere zin dus 
ook het pad voor de latere rechtspraak over de faute inexcusable van de werkge-
ver.1456

1107. Benadeelden die andere bronnen dan het fonds aanspreken, moeten het 
fonds hierover inlichten.1457 Uitkeringen uit andere bronnen worden verrekend 
met de uitkering uit het fonds. Het fonds dat de slachtoff ers heeft  uitbetaald, 
wordt gesubrogeerd in de rechten van het slachtoff er.1458 Het fonds werd in eerste 
instantie gefi nancierd uit algemene middelen en via een bijdrage van de Franse 
verzekeraars die een bijzondere bijdrage van 183 miljoen euro stortten. Sinds 
1993 wordt het fonds exclusief uit de algemene middelen gefi nancierd.

1108. Zoals aangeduid, vormde de aanpak van de vergoeding voor de gedupeer-
den van ‘le sang contaminé’ de voorbode voor de aanpak in Frankrijk van de ver-
goeding voor de gedupeerden van ‘l’air contaminé’. Het Franse (en, indirect, ook 
het Belgische) asbestschadefonds, dat werd opgericht naar het voorbeeld van het 
Franse asbestfonds, zijn dan ook op de leest van dit schadefonds geschoeid. Hun 
werking en toepassingsvoorwaarden worden hierna nader toegelicht (onder 11.3 

1455 Slachtoff ers die niet akkoord gaan met het aanbod van het fonds, kunnen een vordering inlei-
den tegen het fonds bij het Hof van Beroep te Parijs. Deze vordering dient ingeleid te worden 
binnen de twee maanden na kennisname van het aanbod of van de verwerping van de aan-
vraag tot vergoeding.

1456 Deze bewijslastverlichting nam niet weg dat de slachtoff ers nog een lange, moeilijke en koste-
lijke procedureslag moesten leveren wanneer zij de route van het aansprakelijkheidsrecht 
kozen. Bovendien gold de bewijslastverlichting enkel in de verhouding met de bloedtransfu-
siecentra, en dus niet in de verhouding met geneesheren of privé of publieke hospitalen die 
bloed(producten) leveren. Deze laatste waren enkel gehouden tot de verplichting van voor-
zichtigheid en voorzorg bij het toedienen van bloed(producten), aangezien ze niet in de moge-
lijkheid verkeerden om het hun geleverde bloed te controleren.

1457 Art. L3122-3, Code de la Santé Publique.
1458 Art. L3122-4, Code de la Santé Publique.
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en 11.4). Eerst wordt echter de werking van de Nederlandse asbestfondsen bestu-
deerd (onder 11.2) en hierna wordt nog kort de werking van een vierde soort 
fonds, beperkingsfonds, gesitueerd.

D. Beperkingsfonds

1109. Niet bekend in de onderzochte landen, maar wel gebruikelijk in de Ver-
enigde Staten, is de afwikkeling van asbestgezondheidsschade via een beper-
kingsfonds of trust. Doelstelling van een dergelijk fonds is om binnen een relatief 
korte termijn de beschikbare middelen evenredig te verdelen onder de slachtoff ers 
die in aanmerking komen voor een uitkering van het fonds, via een schikking, 
waarbij in de regel eenieder een vooraf vastgelegd deel van zijn schade vergoed 
krijgt, dit omwille van de budgettaire limieten van de vergoedingsregeling. Dit 
fondssysteem wijkt dus af van het principe van de volledige schadevergoeding. 
Men werkt immers steeds met een normering van de vergoedingen (‘scheduling of 
damages’). De aansprakelijkheid van de dader (en de gehoudenheid van zijn aan-
sprakelijkheidsverzekeraar) wordt beperkt tot zijn inbreng in het fonds.1459 Het 
voordeel aan dit systeem is dat de aansprakelijke meer zekerheid heeft  over zijn 
fi nanciële verplichtingen jegens de benadeelden. Bij wijze van voorbeeld kan ver-
wezen worden naar de vele asbest trust funds die opgericht zijn naar aanleiding 
van de Chapter 11 faillissementsprocedures in de Verenigde Staten (zie randnum-
mer 1545). Voordeel voor de benadeelde, is dat deze, doorgaans los van elke juri-
dische procedure binnen de regeling van het fondssysteem een vergoeding kan 
vorderen voor zijn gezondheidsschade.

1110. In een rapport uit 2011 over ‘Asbestos Banktruptcy Trusts and Tort Com-
pensation’ heeft  het Rand Institute for Civil Justice gewezen op het stijgende belang 
van asbestos trust funds sinds begin deze eeuw bij de compensatie van asbestgere-
lateerde gezondheidsschade in de Verenigde Staten. De afgelopen dertig jaar zou-
den in de Verenigde Staten 56 asbestos trust funds opgericht zijn namens bedrij-
ven die de gedwongen reorganisatieprocedure volgden onder toepassing van 
artikel  11 van de faillissementswetgeving in de Verenigde Staten.1460Het grote 
probleem aan de inzet van een beperkingsfonds bij gevallen van massaschade, is 
dat de middelen van het fonds doorgaans ontoereikend zullen zijn om alle bena-
deelden te compenseren, en dat dit vooral nadelig werkt voor slachtoff ers van ern-
stige gezondheidsschade, en voor toekomstige slachtoff ers van asbestgerelateerde 
gezondheidsschade, die mogelijk aanspraken zullen formuleren op het ogenblik 
dat de middelen van het trust fund (bijna) uitgeput zijn.

1459 Zie hierover E. Bauw, “Tussen effi  ciëntie en traditie. Naar een wettelijke regeling van de afwik-
keling van massaschade”, NJB 1995, p. 622-629.

1460 Section 524 (g) US Banktruptcy Code.
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1111. Volgens berekeningen van het Rand Institute for Civil Justice zouden de 
grootste 26 trusts in 2008 $ 10,9 miljard hebben uitbetaald op 2,4 miljoen vorde-
ringen. Hieruit blijkt dat ook in de Verenigde Staten de nood aan en de zoektocht 
naar alternatieve administratieve vergoedingssystemen, net zoals dat ook het 
geval is de onderzochte landen, steeds belangrijker wordt bij de omgang met 
asbestgerelateerde gezondheidsrisico’s.1461

1112. Ook in de Verenigde Staten vindt in asbestzaken thans dus een omslag 
plaats van de inzet op het aansprakelijkheidsrecht als privaat schadevergoedings-
systeem naar gepacifi ceerde, gecollectiviseerde en geïnstitutionaliseerde, admi-
nistratieve schadevergoedingssystemen die voor de aangesproken bedrijven niet 
alleen een pacifi cering, maar ook een anonimisering tot gevolg hebben, maar dit, 
in tegenstelling tot wat het geval is in de onderzochte landen, niet onder regie van 
de overheid.

1113. Evenals bij de totstandkoming van asbestschadefondsen in de onder-
zochte landen doet zich hierbij de vraag voor in welke mate de privaatrechtelijke 
aanpak als katalysator heeft  gediend voor de collectivisering en institutionalise-
ring van deze administratieve vergoedingssystemen.1462 Een belangrijke vraag 
daarbij is of de gekozen private aanpak in de Verenigde Staten (het is niet de over-
heid die de regie in handen houdt bij de oprichting van dergelijke trust funds) 
adequaat functioneert. Een nadeel van het bestaan van diverse (private) trust 
funds naast elkaar, zonder centrale regie, lijkt alvast te zijn dat er mogelijk een 
overlap in uitkeringen plaatsvindt doordat claimants onder de werking van ver-
schillende trust funds hun rechten kunnen laten gelden, waardoor de rechten van 
andere claimants weer in het gedrang kunnen komen.1463 In 1997 oordeelde Jus-
tice Ruth Bader Ginsburg in het U.S. Supreme Court in dit verband dan ook:

“Th e argument is sensibly made that a nationwide administrative claims processing 
regime would provide the most secure, fair and effi  cient means of compensating victims 
of asbestos exposure.”

1114. Het hooggerechtshof wees er echter op dat de oprichting van een derge-
lijke administratieve vergoedingsstructuur een taak is voor de wetgever.1464 Het 
Amerikaanse Congress heeft  verschillende wetsvoorstellen behandeld met betrek-
king tot de oprichting van een publiek asbestschadefonds. Ter illustratie kan bij-

1461 M.H. Erichson,“A Typology of Aggregate Settlements,” Notre Dame Law Review 2005, p. 1769.
1462 Deze vraag gaat het bestek van dit onderzoek echter te buiten.
1463 L. Dixon, G. McGovern, Asbestos Bankruptcy Trusts and Tort Compensation, zie www.rand.

org/content/dam/rand/pubs/monographs/2011/RAND_MG1104; J.M. Eggen, “Understanding 
State Contribution Laws and Th eir Eff ects on the Settlement of Mass Tort Actions,” Texas Law 
Review 1995, p. 1701; M.H. Erichson,“A Typology of Aggregate Settlements,” Notre Dame Law 
Review 2005, p. 1769.

1464 Amchem Products, Inc. v. Windsor, 521 U.S. 591, p. 628-29.
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voorbeeld verwezen worden naar een wetsvoorstel (S. 852), de zogenaamde “Fair-
ness in Asbestos Injury Resolution Act of 2005” (FAIR)1465, dat zag op het oprichten 
van een compensatiefonds met een begroting ter waarde van $140 miljard voor 
de  vergoeding van asbestbenadeelden, gefi nancierd door toenmalige asbest-
bedrijven en hun verzekeraars. Het wetsvoorstel werd uiteindelijk niet goedge-
keurd, deels omdat deze som volgens tegenstanders van het wetsvoorstel onvol-
doende zou zijn om alle asbestgerelateerde ziektegevallen te voldoen.1466

11.2. DE OPRICHTING VAN ASBESTFONDSEN IN 
NEDERLAND1467

11.2.1. RAPPORT-DE RUITER

1115. Sinds 1967 is de beroepsziekteregeling in Nederland geïntegreerd in het 
algemeen systeem van de (basale) ziekteverzekering.1468 Naast de uitkering die 
het slachtoff er van een beroepsziekte kan verkrijgen op grond van de WIA (het 
‘publieke’ vergoedingssysteem) kan het slachtoff er trachten om (het restant van) 
zijn schade te verhalen via het aansprakelijkheidsrecht. Zoals reeds werd aangege-
ven, ligt de drempel van dit (private) vergoedingssysteem veel hoger. Vooraleer 
het slachtoff er recht heeft  op een vergoeding, zal het eerst de werkgever als scha-
deveroorzaker moeten kunnen identifi ceren. Daarnaast moet het slachtoff er ook 
kunnen bewijzen dat de werkgever (jegens hem of haar) onrechtmatig heeft  
gehandeld, en dat er hierdoor schade werd veroorzaakt die voor vergoeding in 
aanmerking komt. Doorgaans betekent dit dat het slachtoff er en zijn verwanten of 
nabestaanden een langdurige en kostelijke procedure zullen moeten voeren. 
Wanneer de werkgever aansprakelijk kan worden gesteld (én nog solvabel is of 
over voldoende verzekeringsdekking beschikt)1469, zal het slachtoff er volledig 
vergoed worden, op voorwaarde dat de vordering nog niet is verjaard.

1116. In Nederland ontstond in de jaren negentig maatschappelijk en politiek 
veel commotie rond het lot van asbestschadeslachtoff ers en hun ‘juridische lij-
densweg’. In de literatuur werd in die periode veel gediscussieerd over het idee om 

1465 Th e Fairness in Asbestos Injury Resolution Act 2006, S. 3274, 109th Cong. (2005).
1466 S. Labaton, “Asbestos Bill is sidelined by the Senate”, N.Y. Times, 15 februari 2006.
1467 Zie hierover M.H. Kop, “Beroepsziekten, verjaring en fondsvorming”, SR 2004, 342-344.
1468 Voor wat betreft  de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, wordt in Nederland geen onderscheid 

meer gemaakt naargelang de oorzaak van de aantasting van de fysische integriteit. Het slacht-
off er van een beroepsziekte heeft  gedurende de periode van arbeidsongeschiktheid voor zijn 
inkomstenverlies en ziektekosten recht op een sociale uitkering op grond van de Ziektewet 
(ZW) (eerste jaar) en van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en 
Ziekenfondswet (ZFW) (daarna).

1469 De werkgever is (nog) niet verplicht om een aansprakelijkheidsverzekering aan te gaan.
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van overheidswege een voorschotfonds op te richten, gefi nancierd door de alge-
mene middelen, dat een vergoeding zou uitkeren aan asbestschadeslachtoff ers, 
teneinde hen de last van slepende aansprakelijkheidsprocedures te besparen.1470 
Na de betaling van de vergoeding zou dergelijk fonds dan gesubrogeerd worden 
in de rechten van het slachtoff er, en regres kunnen nemen op de aansprakelijke 
werkgever. Wanneer de werkgever niet meer aansprakelijk zou kunnen gesteld 
worden of insolvabel zou zijn, of wanneer de vordering reeds verjaard zou zijn, 
zou de overheid dan moeten instaan voor de vergoeding. De gedachte was dat de 
overheid zich nalatig had opgesteld wat betreft  de aanpak van de asbestschade-
problematiek, zodat zij, eerder dan de benadeelden zelf, daarvan de schade voor 
haar rekening zou moeten nemen. Deze oplossing werd echter politiek en fi nan-
cieel niet haalbaar geacht, omdat het vereiste budget hiervoor zou ontbreken.1471 
Bovendien zou het fonds niet zozeer opgericht worden om mogelijke insolventie-
problemen op te vangen van de verweerders1472, maar om structuurfouten 
(‘tekortkomingen’) in het aansprakelijkheidsrecht te verhelpen (lange procedures 
en hoge gerechtskosten), en dat kon niet de bedoeling zijn.1473

1117. Omdat er geen consensus kon worden bereikt over de wenselijke aanpak 
van de asbestschadeproblematiek, heeft  de Nederlandse overheid, onder meer na 
verschillende kamervragen van de Socialistische Partij, uiteindelijk aan adviseur 
de Ruiter gevraagd om mogelijke oplossingen voor de verkorting van de juridi-
sche lijdensweg van asbestgedupeerden te analyseren en om een praktische, juri-
dische en fi nancieel haalbare regeling uit te werken voor de asbestproblema-
tiek.1474 De adviseur stelde een advies op, waaruit bleek dat de voornaamste 
problemen waar asbestschadeslachtoff ers mee geconfronteerd kunnen worden, 
enerzijds bestaan uit het niet kunnen verhalen van de schade (problemen van 
insolventie of het niet kunnen identifi ceren van de aansprakelijke en van verja-
ring) en anderzijds met de lange duur van de gerechtelijke procedures, waardoor 

1470 Verklaarden zich voorstanders van een dergelijk fonds: o.m. R. Ruers, “Collectieve regeling 
voor asbestslachtoff ers”, T.M.A. 1996, 107-108; L. Dommering-Van Rongen, “Een schadefonds 
voor asbestslachtoff ers?”, T.M.A. 1996, p. 97-101.

1471 Verklaarden zich tegenstanders van een dergelijk fonds: o.m. J. De Vries, “De algemene aan-
sprakelijkheidsverzekering als fi nancieringsbron”, T.M.A. 1996, p.  103-105; F. Rutgers, 
“Verjaring van asbestclaims: beperking van aansprakelijkheid”, T.M.A. 1996, p. 112.

1472 Zoals een ‘echt’ schadefonds cf. het International Oil Pollution Compensation Fund dat vergoe-
dingen toekent in de gevallen van schade door verontreiniging van ruwe olie die wegvloeit uit 
een olietanker op zee, waarbij de verzekeraar niet tussenkomt omwille van het feit dat de 
schade het plafond overschrijdt van het bedrag waarvoor de scheepseigenaar aansprakelijk is 
overeenkomstig het olieverdrag. De Belgische rechtspraktijk kent ook “waarborgfondsen”, die 
vergoedingen toekennen, indien de schadeveroorzaker insolvent is (bv. het fonds ter dekking 
van kolenmijnschade). (H. Bocken, a.w. 1997, 364-366; p. 392-394).

1473 Zie de bijdragen in M. Faure en T. Hartlief (red.), Verzekering en de groeiende aansprakelijk-
heidslast, Deventer, Kluwer, 1995, p. 298-301.

1474 N Huls en J. Opstelten, “In polderprocessie naar een mesothelioom-instituut”, Recht der wer-
kelijkheid 1999, p. 36-55.
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vele slachtoff ers reeds overleden zijn, vooraleer hun procedure is afgerond. De 
Ruiter maakte in dit opzicht een onderscheid tussen verhaalbare en niet meer 
verhaalbare asbestschadevorderingen. Om het beginsel van ‘de veroorzaker 
betaalt’ hard te kunnen maken, zouden slachtoff ers zo veel mogelijk zelf nog hun 
vordering op de toenmalige werkgever moeten kunnen verhalen via een aanspra-
kelijkheidsprocedure. Ter bespoediging van de procesgang diende volgens de 
adviseur wel een instituut opgericht te worden dat de aansprakelijkheidsvorde-
ringen snel en kosteloos zou gaan afh andelen via bemiddeling.1475 De belangrijk-
ste aanbevelingen die de adviseur formuleerde in dit opzicht, kunnen als volgt 
worden samengevat:
1) de oprichting van een bemiddelingsinstituut voor asbestslachtoff ers;
2) de oprichting van een fonds voor slachtoff ers met vorderingen die niet meer 

verhaald kunnen worden;
3) het herbekijken van de wettelijke verjaringsregeling.

1118. Naar aanleiding van het rapport-de Ruiter heeft  de overheid, in samen-
spraak met andere maatschappelijke actoren (slachtoff erverenigingen, 
 werk gevers en hun aansprakelijkheidsverzekeraars), op 23 november 1998 het 
Convenant Instituut Asbestslachtoff ers ondertekend, waarbij het Instituut 
Asbestslachtoff ers (IAS) als bemiddelingsinstituut voor de afwikkeling van 
 aansprakelijkheidsvorderingen werd opgericht.1476

1119. Omdat ook de afwikkeling van schadeclaims via bemiddeling enige tijd 
kan duren en men van oordeel was dat benadeelden in elk geval niet in de kou 
mochten blijven staan tot na de afl oop van een geschil, werd tegelijk met het 
Instituut Asbestslachtoff ers ook een voorschotregeling uitgewerkt (de zoge-
naamde ‘Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoff ers’ of ‘TAS’). Hiermee werd 
ook het tweede voorstel van De Ruiter ten uitvoer gebracht. De gedachte was dat 
de overheid het voorschot op de schadevergoeding van een mesothelioomslacht-
off er zou fi nancieren, waarbij de benadeelde zich er zelf toe verbindt om de 
schade te trachten te verhalen op de aansprakelijke werkgever via de tussen-
komst van het bemiddelingsinstituut. Zoals reeds toegelicht in hoofdstuk zeven 
heeft  de Nederlandse wetgever ook het derde voorstel met betrekking tot de wij-
ziging van de verjaringsregeling doorgevoerd, via de algehele onttrekking van de 
persoonsschade aan de absolute verjaringstermijn, weliswaar enkel in persoons-
schadezaken die dateren van na de inwerkingtreding van de wet (1  februari 
2004).

1475 J. de Ruiter, a.w. 1997.
1476 Voor een beschrijving van de werking van het Asbestinstituut, zie A.J. Van en S. de Lang, 

“Aansprakelijkheid voor blootstelling aan asbest”, Hb. Personenschade november 2008, zie 
ook: M.G.P. Peeters, Compensatie en erkenning voor werknemers met asbestziekten tussen 1978 
en 2005, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2007.
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11.2.2. IAS, TAS EN TNS IN NEDERLAND

11.2.2.1. Regeling Instituut Asbestslachtoff ers (IAS)

1120. Het Instituut Asbestslachtoff ers, met vestiging te Den Haag, is een typi-
sche exponent van de Nederlandse horizontale overlegcultuur (het zogenaamde 
‘poldermodel’). Het Instituut Asbestslachtoff ers is geen schadefonds. Het heeft  
enkel een bemiddelende taak. Het IAS zal enkel tussenkomen wanneer de toen-
malige werkgever nog bestaat en in beginsel ook wanneer de vordering nog niet is 
verjaard (volgens de gezichtspuntenbenadering van de Hoge Raad, zie eerder, 
hoofdstuk zeven). Wanneer de aangesproken werkgever of zijn verzekeraar 
akkoord gaan met de bemiddeling door het IAS, gaat het IAS na of de vordering 
van het slachtoff er gegrond is. Dit is meteen ook de belangrijkste taak van het IAS: 
het verrichten van onderzoek naar de aansprakelijkheid van de (toenmalige) 
werkgever(s) van mesothelioomslachtoff ers.1477 Wanneer het slachtoff er bij ver-
schillende werkgevers in aanraking is gekomen met asbest, zal die werkgever aan-
gesproken worden bij wie de blootstelling geacht wordt het meest intensief te heb-
ben plaatsgevonden.1478 De aangesproken werkgever heeft  dan in geval van een 
aansprakelijkheidsstelling wel nog een regresrecht tegen de hoofdelijke medeaan-
sprakelijke werkgevers.1479

1121. Wanneer een werkgever eff ectief aansprakelijk kan worden gesteld, 
onderhandelt het IAS met deze werkgever (of met zijn verzekeraar) over een scha-
devergoeding voor de benadeelde. Deze onderhandelingen vinden plaats op basis 
van in het convenant vastgestelde protocollen. Daarbij gelden vaste vergoedingen 
voor smartengeld, materiële schade en overlijdensschade.

1122. Voor het IAS zijn taak als bemiddelaar kan uitoefenen, moet het slachtof-
fer een aanvraag tot tussenkomst indienen via het invullen van een aanvraagfor-
mulier met een medische machtiging. Het IAS zorgt voor de afh andeling van 
vorderingen van asbestslachtoff ers, op basis van een aantal in protocollen vastge-
stelde normen inzake medische causaliteit en van het arbeidsverleden van het 
slachtoff er. Het doel van deze medisch protocollen is een discussie te voorkomen 
over de wijze waarop de diagnose is tot stand gekomen.

1477 Indien de werkgever verjaring, afwezigheid van schuld of insolventie kan inroepen, of niet 
meer bestaat, schakelt het IAS over op zijn tweede taak, die ziet op een onderzoek van de aan-
vraag met het oog op een advies voor een tegemoetkoming van overheidswege. Zijn derde, 
meer algemene taak is informatieverschaffi  ng.

1478 A.J. Van en S. de Lang, “Aansprakelijkheid voor blootstelling aan asbest”, Hb. Personenschade 
november 2008.

1479 De modaliteiten van dit regresrecht zijn niet geregeld; dit wordt bepaald tussen de verzeke-
raars onderling.
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1123. Na ontvangst van de medische gegevens wordt het ‘Nederlands Mesothe-
liomen Panel’ (NMP) ingeschakeld om de diagnose mesothelioom te bevesti-
gen.1480 In geval van twijfel over de diagnose wordt een herbeoordeling gevraagd 
aan de mesotheliomenwerkgroep van de longartsenvereniging.1481 Als de diag-
nose mesothelioom vaststaat, beoordeelt het IAS of de asbestblootstelling heeft  
plaatsgevonden tijdens de beroepswerkzaamheden. Om te kunnen overgaan tot 
bemiddeling, moet voldaan zijn aan de blootstellingscriteria die zijn opgenomen 
in het protocol arbeidsverleden.1482 Het slachtoff er moet langer dan zes maanden 
gewerkt hebben in de asbestindustrie of in een van de (limitatief opgesomde) 
beroepen waarvan bekend is dat ze aanleiding konden geven tot blootstelling aan 
asbest (zoals laborant, schoorsteenveger, asbestspinner, isoleerder, scheepsbou-
wer, aannemer, dokwerker, enzovoort).

1124. Als de diagnose door het NMP is bevestigd, geeft  het IAS dit door aan de 
Sociale Verzekeringsbank (SVB), zodat deze instelling kan beoordelen of het 
slachtoff er in aanmerking komt voor een uitkering op grond van een van de tege-
moetkomingsregelingen (zie hierna). Sinds 2003 bestaat de mogelijkheid om, na 
een lichte bewijstoets, een voorschot te ontvangen van de SVB ter waarde van de 
tegemoetkoming van overheidswege. Asbestslachtoff ers ontvangen dit voorschot 
nu standaard in het begin van hun procedure als ‘startbedrag’, op voorwaarde dat 
ze medewerking verlenen aan het onderzoek van de aansprakelijkheid van de 
werkgever. Voor 2012 is dit bedrag vastgesteld op 18.626 euro.1483 Indien de aan-
sprakelijkheid van de werkgever komt vast te staan, betaalt de werkgever de rest 
van de vergoeding – na bemiddeling of na afl oop van een aansprakelijkheidspro-
cedure – uit aan de benadeelde en wordt door de SVB het voorschot teruggevor-
derd van de werkgever of werknemer.

1125. De werkgever betaalt een vast bedrag aan bemiddelingskosten. Voor het 
asbestslachtoff er en zijn nabestaanden is de bemiddeling in principe kosteloos. 
Indien het IAS in zijn bemiddelingsopdracht is geslaagd, dan betaalt de werkge-
ver of zijn verzekeraar een standaarduitkering aan het slachtoff er ten bedrage van 
53.576 euro voor immateriële schade naast een vergoeding van 2.980 euro voor 
materiële schade en van 2.980 euro voor overlijdensschade. Wanneer kan aange-
toond worden dat de reële schade wat deze laatste twee schadeposten betreft , 
hoger is, kunnen deze bedragen nog aangepast worden. De hier vermelde bedra-
gen zijn vastgesteld voor 2012 en worden jaarlijks geïndexeerd.

1480 Het NMP is een groep onafh ankelijke medische specialisten met bijzondere expertise op het 
gebied van de diagnostisering van asbestziekten (zie eerder).

1481 De Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT).
1482 Het slachtoff er moet langer dan zes maanden hebben gewerkt in de primaire of secundaire 

asbestindustrie, of in één van de beroepen die voorkomen op een lijst van beroepen waarvan 
bekend is dat daar blootstelling aan asbest heeft  kunnen plaatsvinden.

1483 Www.asbestslachtoff ers.nl.
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1126. Nabestaanden kunnen enkel vergoeding krijgen voor de schadepost 
‘immateriële schade’ indien de werknemer een verzoek tot bemiddeling heeft  
ingediend bij het IAS. Zo niet hebben nabestaanden enkel recht op een vergoe-
ding voor materiële schade van de werkgever.1484

1127. Volgens Charlier bereikt het IAS in zijn huidige constellatie zijn doelstel-
lingen niet. Het IAS heeft  slechts een adviserende rol gekregen wanneer het gaat 
om de aansprakelijkheidsvraag. Vaak loopt de bemiddeling niet en zijn asbestbe-
nadeelden toch aangewezen op een aansprakelijkheidsprocedure om (het restant 
van) hun schade te verhalen. De praktijk laat zien dat dit regelmatig het geval is. 
Vanaf 2000 slaagden er (in 2008) gemiddeld slechts 39 op honderd bemiddelings-
aanvragen. Volgens Charlier verdient het daarom aanbeveling het bewijsregime 
aan te passen, in die zin dat het IAS bindende adviezen kan uitbrengen. Ook zou 
aan de ‘bovennormatieve’ schade van de asbestgedupeerden onvoldoende aan-
dacht worden besteed. Bovendien zou de vraag naar de verjaring van vorderingen 
regelmatig problemen opleveren. Wanneer het slachtoff er niet in overheidsdienst 
is blootgesteld aan asbest1485, kan de werkgever (dan wel zijn verzekeraar) zich 
immers rechtens beroepen op de verjaring. Bij de beoordeling van het beroep op 
verjaring door de werkgever, moet het Asbestinstituut nu ook de geldende juris-
prudentie mee in zijn oordeel betrekken, dit is de gezichtspuntenbenadering van 
de Hoge Raad.1486 Hartlief, Hijma en Snijders wijzen erop dat de rechtspraak van 
de Hoge Raad over deze materie soms belemmerend in plaats van faciliterend 
werkt. Ze pleiten net als Charlier om de blootstelling aan te nemen wanneer vol-
daan is aan de criteria van het Protocol Arbeidsverleden. De commissie Hijma 
pleit ook voor het vastleggen van een duidelijke vorderingstermijn als parameter 
voor de beoordeling of de verjaring van de vordering kan doorbreken worden, 
bijvoorbeeld een termijn van twee jaar. Een asbestslachtoff er zou volgens hen bin-
nen de twee jaar na het bekend worden van de ziekte een claim moet indienen, om 
de verjaring van zijn vordering te vermijden (zie hierover hoofdstuk 7.4.1).1487

1128. Omdat het onderzoek naar de aansprakelijkheid van de (oud-)werkgever 
soms veel tijd in beslag neemt, en vele benadeelden reeds overleden zijn bij het 
ontvangen van hun uitkering, heeft  de benadeelde oud-werknemer sinds 20031488 

1484 Die krachtens art. 8:108 BW vergoeding kunnen vorderen voor inkomstenderving ten gevolge 
van het overlijden van het slachtoff er; in beginsel zijn dit de echtgeno(ot)e en de minderjarige 
kinderen, ev. andere bloed- en aanverwanten en in het algemeen de gezinsleden van wie het 
slachtoff er voorzag in het levensonderhoud.

1485 De overheid heeft  immers toegezegd zich niet te zullen beroepen op zijn recht om de verjaring 
in te roepen tegen het overheidspersoneel dat via de beroepswerkzaamheden is blootsgesteld 
geweest aan asbest, zie eerder hoofdstuk acht.

1486 L. Charlier, “Tien jaar Convenant Asbestslachtoff ers: een trieste balans”, NJB 2008, p. 1857-
1861.

1487 T. Hartlief, J. Hijma en H.J. Snijders, “Over verjaringsperikelen in de bemiddelingspraktijk 
van het Instituut Asbestslachtoff ers”, NJB 2009, 1554-1559.

1488 Staatscourant 2002, 246: 28.
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ook de mogelijkheid om, na een lichte bewijstoets, een voorschot1489 te ontvangen 
van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)1490 ter waarde van de tegemoetkoming 
van overheidswege (16.655 euro1491). Dit voorschot wordt dan volledig gefi nan-
cierd door de overheid en uitbetaald door de SVB. In de praktijk wordt dit voor-
schot uitgekeerd binnen twee maanden nadat de aanvraag bij het IAS is inge-
diend. Om de eenmalige uitkering als voorschot te kunnen ontvangen, wordt van 
de werknemer verlangd dat hij meewerkt aan bemiddeling door het IAS en een 
volmacht verstrekt aan de SVB, waardoor de SVB in staat wordt gesteld om de 
immateriële schadevergoeding namens de werknemer te verhalen.1492 Ook nabe-
staanden en huisgenoten kunnen onder deze voorwaarden gebruik maken van de 
mogelijkheid om een eenmalige uitkering bij wijze van voorschot te ontvan-
gen.1493 Indien de aansprakelijkheid van de werkgever komt vast te staan, betaalt 
de werkgever de rest van de vergoeding – na bemiddeling of na afl oop van een 
aansprakelijkheidsprocedure – uit aan de benadeelde en wordt door de SVB het 
voorschot teruggevorderd van de werkgever of van de werknemer.

1129. De wetgever heeft  geen recht op bemiddeling ingevoerd. Een bemiddeling 
kan enkel slagen indien beide partijen daar vrijwillig hun medewerking aan ver-
lenen. Voor de benadeelde werknemer ligt deze keuze voor de hand. Hij kan via 
deze weg op een snelle en kosteloze manier een substantiële vergoeding ontvan-
gen. Maar ook bedrijven zouden uit vrees voor reputatieschade en omwille van de 
schaalvoordelen verbonden aan een strakke afh andeling van vorderingen (vaak 
gaat het om repeat players) wel geneigd zijn om aan de bemiddeling mee te wer-
ken.1494 Bovendien zijn er de vele principiële uitspraken die het verweer van de 
werkgever in veel situaties uitermate kansloos maken, tenzij het gaat om een 
werkgever in de tertiaire of quartaire asbestindustrie waar de blootstelling zich 
heeft  voorgedaan vóór het einde van de jaren zeventig.

11.2.2.2. Regeling tegemoetkoming asbestslachtoff ers (TAS) en Regeling 
tegemoetkoming niet-loongerelateerde slachtoff ers van mesothelioom 
(TNS)

1130. Mesothelioomslachtoff ers (of hun nabestaanden)1495 die geen beroep 
meer kunnen doen op het IAS (omdat hun (oud-)werkgever failliet is, niet geïden-

1489 Door het Comité van asbestslachtoff ers was hierop al lang aangedrongen; zie in dit verband 
ook volgende auteurs: R.F. Ruers a.w. 1996, p. 107-108 en L. Dommeringen-Van Rongen, a.w. 
1996, p. 97-101.

1490 Www.svb.nl.
1491 Per 1 januari 2007.
1492 Zie art. 6a TAS-regeling.
1493 Zie respectievelijk art. 6b en 10b van de TAS-regeling.
1494 W. Van Boom, a.w. 2005, p. 63.
1495 Als nabestaande komt enkel de langstlevende echtgenoot in aanmerking voor de Regeling 

Tegemoetkoming Asbestschadeslachtoff ers. Pas bij onstentenis van langstlevende echtgenoot 
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tifi ceerd kan worden, of omdat hun vordering reeds verjaard is), kunnen een 
beroep doen op de tussenkomst van een fonds via de ‘Regeling Tegemoetkoming 
Asbestschadeslachtoff ers’ (‘TAS’). Deze regeling, is, samen met de werking van 
het IAS, sinds 26 januari 2000 van kracht. De tegemoetkoming probeert niet de 
schade van het slachtoff er te compenseren, maar heeft  tot doel om de maatschap-
pelijke erkenning van het leed van asbestslachtoff ers tot uitdrukking te brengen. 
Het gaat dus niet om een voorschot- of garantiefonds maar om een schadefonds 
in bijzondere zin: om een ‘erkenningsfonds’. Hoewel De Ruiter ook andere oplos-
singsmogelijkheden, zoals een asbestfonds waaruit bijvoorbeeld voorschotten 
aan slachtoff ers zouden kunnen worden uitgekeerd, had onderzocht, was volgens 
De Ruiter een dergelijk fonds niet alleen onwenselijk maar ook onhaalbaar: zowel 
bij werkgevers, verzekeraars als bij de overheid was volgens hem (midden jaren 
negentig) geen enkel animo te bespeuren om aan een asbestfonds in fi nanciële zin 
bij te dragen.1496 Dat de tijdsgeest de daaropvolgende jaren zou veranderen, is nu 
wel duidelijk.

1131. Het slachtoff er (of zijn nabestaanden) moet zijn aanvraag tot tegemoetko-
ming indienen bij het Instituut Asbestslachtoff ers door een aanvraagformulier in 
te vullen met een medische machtiging. Hoewel het de bedoeling was om een 
globale oplossing uit te werken voor slachtoff ers van asbestschade, is de categorie 
van slachtoff ers die een beroep kan doen op deze regeling zeer beperkt gebleven. 
Enkel slachtoff ers van een (1) beroepsmatige blootstelling1497 aan asbest bij wie 
(2) mesothelioom werd vastgesteld, kunnen een beroep kunnen doen op een uit-
kering van het fonds (en daarmee samenhangend: op bemiddeling door het IAS). 
Dit betekent dat alle slachtoff ers die een asbestgerelateerde ziekte hebben ontwik-
keld ten gevolge van een paraprofessionele blootstelling (cf. de huisvrouw) of van 
een extraprofessionele blootstelling (cf. de consument) geen rechten kunnen ont-
lenen aan deze regelingen. Ook slachtoff ers van andere asbestgerelateerde ziekten 
kwamen niet in aanmerking voor een beroep op deze regelingen; wel werd er veel 
gedebatteerd over de vraag of de regelingen in de toekomst niet uitgebreid zouden 
moeten worden naar slachtoff ers van asbestose en longkanker.1498 Er kan nog ver-
meld worden dat de nieuwe regelingen ook niet gelden voor (nabestaanden van) 
slachtoff ers die op de peildatum van 6 juni 19971499 reeds overleden waren.

kunnen ook de minderjarige kinderen aantreden, en bij ontstentenis van deze categorie, de 
personen die met de overledene in gezinsverband hebben samenleefd en in wiens onderhoud 
hij voorzag. (A. Van en A. Dek, a.w., 24.).

1496 J. de Ruiter, a.w. 1997.
1497 Bovendien moet er sprake geweest zijn van een arbeidsverhouding waarop Nederlands recht 

van toepassing is. (A.J. Van en S. de Lang, “Aansprakelijkheid voor blootstelling aan asbest”, 
Hb. Personenschade november 2008).

1498 A.J. Van en S. de Lang, “Aansprakelijkheid voor blootstelling aan asbest”, Hb. Personenschade 
november 2008.

1499 Dit is de datum waarop het kabinetsbesluit inzake deze regeling werd getroff en.
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1132. Op 24  september 1999 werd, zoals reeds eerder aangeduid (hoofdstuk 
zeven), een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de verjaringsregeling voor 
slachtoff ers van verborgen schade door lichamelijk letsel of overlijden. Conform 
dit wetsvoorstel is de absolute verjaringstermijn niet meer van toepassing voor 
alle gevallen van persoonsschade. In deze gevallen geldt enkel nog de korte verja-
ringstermijn, waarvan het aanvangspunt zich situeert op het ogenblik dat het 
slachtoff er bekend was (of behoorde bekend te zijn) met zijn schade en met de 
ervoor aansprakelijke persoon. Zoals aangeduid in hoofdstuk zeven, heeft  de wet-
gever er uitdrukkelijk voor gekozen om de nieuwe wet niet van toepassing te laten 
zijn op slachtoff ers uit het verleden. In de parlementaire voorbereidingen leest 
men dat deze keuze ingegeven is door de omstandigheid dat slachtoff ers die zich 
geconfronteerd zien met de verjaring van hun vordering nog een beroep kunnen 
doen op de Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoff ers.1500 In hoofdstuk zeven 
werd ook aangeduid dat dit argument niet overtuigt, aangezien vele slachtoff ers 
uitgesloten worden van het toepassingsgebied van de tot stand gekomen regeling.

1133. Werknemers en hun huisgenoten1501 die het slachtoff er geworden zijn van 
mesothelioom en die niet meer over een vordering beschikken tegen hun werkge-
ver hebben recht op een eenmalige tegemoetkoming van de overheid voor imma-
teriële schade ter waarde van 18.626 euro (voor 2012)1502, op voorwaarde dat aan 
de volgende vereisten is voldaan:
a) de diagnose mesothelioom is vastgesteld;
b) de benadeelde is in de werkomgeving blootgesteld geweest aan asbest als 

werknemer;
c) de werknemer moet op 6 juni 1997 nog in leven zijn geweest (datum waarop 

het Nederlandse regeringskabinet de oprichting van het IAS aankondigde);
d) de schade is niet meer verhaalbaar op de werkgever omwille van verjaring, 

insolventie of opheffi  ng.

1134. De tegemoetkoming van overheidswege beoogt niet de schade van het 
slachtoff er te compenseren, maar heeft  tot doel om de maatschappelijke erken-
ning voor het leed van de getroff enen uit te drukken.1503 De tegemoetkoming 
wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Sinds 2003 wordt ze 
standaard aan elk mesothelioomslachtoff er dat een aanvraag indient bij het 
bemiddelingsinstituut, na een beperkt onderzoek, uitbetaald als voorschot (en in 
deze hypothese meteen ook als eindbedrag). Belangrijk is dat de regeling dus een 

1500 Zie eerder hoofdstuk negen.
1501 Met ingang van 1 juli 2003 was de TAS ook van toepassing op huisgenoten van werknemers die 

door een ‘paraprofessionele’ blootstelling aan asbest de ziekte hebben opgelopen (bv. door rei-
nigen van werkkledij) (Staatscourant 2003, 132:8).

1502 Www.asbestslachtoff ers.nl.
1503 A.J. Van en S. de Lang, “Aansprakelijkheid voor blootstelling aan asbest”, Hb. Personenschade 

november 2008, p. 91-101.
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soort vangnet voorziet, voor die slachtoff ers die er niet in slagen om hun vorde-
ring geldend te maken.

1135. Voor de niet beroepsgebonden mesothelioomslachtoff ers is op 1 decem-
ber 2007 een regeling in werking getreden die vergelijkbaar is met de TAS: de 
Regeling tegemoetkoming niet-loongerelateerde slachtoff ers van mesothelioom 
(TNS). Ook zogenaamde ‘milieuslachtoff ers’ hebben recht op een vergoeding van 
immateriële schade ter waarde van 16.655 euro, vastgesteld per 1  januari 2007 
(voor 2012 bedraagt deze tegemoetkoming €  18.6261504), wanneer aan de vol-
gende voorwaarden is voldaan:
a) de diagnose mesothelioom is vastgesteld;
b) de benadeelde heeft  10 jaar in Nederland gewoond;
c) de benadeelde is niet in de werkomgeving blootgesteld geweest aan asbest.

1136. Nabestaanden hebben na het overlijden van de gerechtigde zowel in de 
TAS als bij de TNS regeling enkel recht op de eenmalige uitkering indien de 
gerechtigde zelf vóór zijn overlijden een aanvraag had ingediend. Hieronder 
wordt de huidige vergoedingsstructuur van de asbestschadefondsen in Nederland 
schematisch weergegeven:

Grondslag Artikel 6:162 BW
artikel 7:658 BW

TAS TNS IAS

Doel Integrale scha-
devergoeding bij 
aansprakelijkheid

Financiële tege-
moetkoming van 
de overheid voor 
immateriële schade

Financiële 
tegemoetkoming 
van de overheid 
voor immateriële 
schade

Bemiddeling 
gericht op een 
integrale maar 
genormeerde 
schadevergoeding

Vergoedbare 
schade

Alle schade Immateriële schade Immateriële 
schade

Alle schade

Bedrag van 
de vergoeding

Te bepalen € 18.626 / geen 
eigen vergoeding 
nabestaanden

€ 18.626 / geen 
eigen vergoeding 
nabestaanden

€ 52.218 voor 
immateriële 
schade; 
€ 2.904 voor 
materiële schade; 
€ 2.904 voor 
overlijdensschade.

Cumulatie 
van vergoe-
dingen 
mogelijk?

Neen Neen Neen Neen

Wie fi nan-
ciert de rege-
ling?

De aansprakelijke 
of zijn verzekeraar

De overheid De overheid De aansprakelijke 
of zijn verzeke-
raar 

1504 Www.asbestslachtoff ers.nl.
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11.3. DE OPRICHTING VAN EEN ASBEST SCHADE-
FONDS IN BELGIË

11.3.1. GESCHIEDENIS

1137. Samen met de poging tot invoering van het concept ‘onverschoonbare 
fout’ in de beroepsziekteregeling, werden in België, tegelijkertijd, naar Frans 
voorbeeld, een aantal wetsvoorstellen ingediend tot oprichting van een schade-
loosstellingsfonds voor asbestslachtoff ers.1505 De Belgische regering heeft  deze 
wetsvoorstellen uiteindelijk terzijde laten liggen en heeft  een eigen ontwerp van 
asbestfonds in 2006 in haar Programmawet (I) van 27 december 2006 gegoten.1506 
Deze regeling werd snel en zonder noemenswaardig maatschappelijk debat, inge-
voerd bij wet eind december 2006.1507 Waar de invoering van een asbestfonds in 
de parlementaire wetsvoorstellen nog uitdrukkelijk werd gemotiveerd door de 
verantwoordelijkheid van de overheid en van de asbestindustrie bij de totstand-
koming van de asbestproblematiek, werd deze grondslag in de memorie van toe-
lichting bij het wetsontwerp van de regering niet uitdrukkelijk hernomen. Wel 
wordt in dit wetsontwerp verwezen naar de ravages die het product heeft  aange-
richt en het massale gebruik ervan in het verleden, hoewel de toxiciteit ervan 
reeds vele decennia eerder zou zijn aangetoond. Asbestslachtoff ers zouden vol-
gens de ontwerpers een unieke en specifi eke maatschappelijke positie bekleden, 
op grond waarvan ze recht zouden hebben op een bijzondere vergoedingsrege-
ling.1508

11.3.2. OPZET EN WERKING

1138. Het Belgische Asbestfonds/Fonds des victimes de l’amiante (‘AFA’) is een 
publiek schadefonds geworden dat organiek is ingericht binnen het Fonds voor 
Beroepszieken.1509 Het fonds heeft  een dubbele taak: enerzijds opereert het auto-

1505 Werd ingediend in de Senaat: Wetsvoorstel van 20  september 2002 tot oprichting van een 
Fonds voor de asbestslachtoff ers, Parl.St. 2002-03, nr. 2-1286 ingediend door A. Destexhe en J. 
Malcorps (vervallen door ontbinding van het parlement); opnieuw ingediend in 2004 door A. 
Destexhe, Parl.St. 2003-04, nr. 3-788 en Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de 
asbestslachtoff ers, Parl. St. 2003-2004, nr. 828/1; ingediend door I. Durant.

 Werd ingediend in de Kamer: Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslacht-
off ers, Parl.St. 2003-04, 1244/001 ingediend door M. Gerkens, C. Burgon, C. doyen-Fonck en 
D. Bacquelaine.

1506 Programmawet (I) van 27 december 2006, BS 28 december 2006.
1507 M. Teugels en N. Krols, “Asbestfonds laat te wensen over”, Knack 4 april 2007.
1508 Zie ook in deze zin het Nederlandse regeringskabinet: Kamerstukken (1996/97, 25000 XV 

nr. 58, p.5-6), aangehaald door W. Van Boom, “Een uiting van maatschappelijke betrokken-
heid”, AV&S 2005, p. 65.

1509 Art. 114 Programawet.
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noom van het aansprakelijkheidsrecht. Het kan de slachtoff ers rechtstreeks ver-
goeden, wat de slachtoff ers bevrijd van hun juridische lijdensweg, te weten een 
zware en onzekere proceslast. Anderzijds kan het nadien verhaal uitoefenen tegen 
de schadeveroorzaker. Indien de veroorzaker evenwel een bijdrage heeft  geleverd 
aan het fonds, kan dit echter enkel bij opzettelijke fout, wat de mogelijkheid tot 
regres uitermate theoretisch maakt.1510 Het fonds is in werking getreden op 
1 april 2007.1511

1139. Bijzonder is dat deze nieuwe regeling geldt voor alle slachtoff ers van voor-
melde asbestziekten1512 (asbestose en mesothelioom), dit wil zeggen, zowel de als 
gevolg van een professionele, als de als gevolg van een niet-professionele blootstel-
ling (huisgenoten, consumenten, buurtbewoners) door asbestziekten getroff enen. 
Ook in Nederland zijn de ‘omgevingsslachtoff ers van mesothelioom’, de zoge-
naamde ‘milieuslachtoff ers’ in 2007 ook geïntegreerd in het toepassingsgebied 
van het er geldende asbestfonds. In Frankrijk was het toepassingsgebied van het 
Asbestfonds meteen uitgestrekt tot alle slachtoff ers van asbestziekten, zowel in 
professioneel als in extraprofessioneel verband.

1140. Wel komen in België enkel personen die getroff en zijn door mesothelioom 
en asbestose, in aanmerking voor de regeling1513, dit in tegenstelling tot bijvoor-
beeld het asbestfonds in Frankrijk, waar alle asbestgetroff enen aanspraak kunnen 
maken op een vergoeding.1514 Naast mesothelioom is longkanker verantwoorde-
lijk voor een groot aantal asbestkankers. Hoewel longkanker veroorzaakt door 
asbest wel reeds erkend wordt als beroepsziekte in de zin van de beroepsziektere-
geling, valt zij nog buiten de nieuwe wettelijke regeling.

1141. Terecht werd hierop in buurland Nederland, waar longkankerpatiënten 
evenmin in aanmerking komen voor de speciale voorzieningen, kritiek gele-
verd.1515 De koning zou het toepassingsgebied van de regeling echter kunnen uit-
breiden tot alle “ziekten die op een beslissende manier het gevolg zijn van een bloot-
stelling aan asbest”.1516 Bij longkanker zal dan vooral de vraag rijzen naar de 
toepasselijke criteria nu deze ziekte gekenmerkt wordt door haar ‘multicausaliteit’.

1510 Art. 125 § 1 Programmawet.
1511 KB ter uitvoering van hoofdstuk VI, van titel IV, van de programmawet (I) van 27 december 

2006 tot oprichting van een Schadeloosstellingfonds voor asbestslachtoff ers van 11 mei 2007, 
BS 29 mei 2007.

1512 Art. 118 Programmawet.
1513 Art. 118, 1 en 2 Programmawet; vgl. met Nederland, waar enkel mesothelioomslachtoff ers in 

aanmerking komen voor een vergoeding op grond van de TAS.
1514 Vgl. echter met Nederland, waar enkel mesothelioomslachtoff ers in aanmerking komen voor 

de overheidsregelingen.
1515 W. Van Boom, “Een uiting van maatschappelijke betrokkenheid”, Av&S 2005, p. 66 met ver-

wijzingen.
1516 Art. 118, 3 Programmawet.



Hoofdstuk 11. De ontwikkeling van schadefondsen 
naar aanleiding van de asbestkwestie

Intersentia 529

1142. Zoals reeds eerder toegelicht (randnummer 45), loopt momenteel een 
internationale studie naar de synergetische eff ecten van beroepsmatige blootstel-
ling aan gevaarlijke stoff en (waaronder asbest) waar uit de eerste bevindingen 
opmerkelijk genoeg is gebleken dat van een synergie tussen de factoren asbest en 
roken bij de totstandkoming van asbestgerelateerde ziekten geen sprake zou zijn.1517 
De resultaten van dit onderzoek zouden daarom ook van groot belang kunnen zijn 
voor de werking van het Belgische asbestfonds, omdat ze zouden kunnen toelaten 
om asbestgerelateerde longkankers van andere longkankers te onderscheiden.

11.3.2.1. Aard en omvang van de uitgekeerde vergoedingen

1143. Het fonds keert een vergoeding uit ter compensatie van ‘het nadeel dat 
ontstaat voor de rechtstreeks getroff ene en zijn gezinsleden door de asbestziekte’. 
Het gaat hier om een forfaitaire en normatieve vergoeding voor zowel de geleden 
immateriële als materiële schade, conform het gemeenrechtelijk schadebegrip ex 
artikel 1382 BW. Aangezien het asbestfonds in België, in tegenstelling tot de fond-
sen in Frankrijk en Nederland, behoudens opzettelijke fout geen regres mag uit-
oefenen tegen de veroorzaker die aan de vergoedingsregeling bijdraagt, noch 
tegen het Fonds voor Beroepsziekten, zal deze last van de uitkeringen in de regel 
defi nitief bij het asbestfonds zelf blijven liggen en zullen werknemers die een uit-
kering hebben verkregen van het Fonds voor Beroepsziekten, (deels)1518 twee keer 
een vergoeding voor dezelfde schade ontvangen.1519

1144. Het asbestfonds kan zijn uitkeringen wel verhalen op de aansprakelijke 
derde (andere dan de bijdrageplichtige of de uitkeringsinstelling) maar in ieder 
geval kan van een eventueel aansprakelijke derde niet méér worden gevorderd 
dan datgene waartoe de aansprakelijke zelf jegens de benadeelde zou zijn gehou-
den: het zogenaamde ‘civiele plafond’.

1145. Voor slachtoff ers van mesothelioom is de genormeerde vergoeding vast-
gesteld op een forfaitaire rente van 1689,30 euro per maand vanaf de datum van 
de aanvraag. Bij overlijden ontvangen de rechthebbenden een kapitaal. De overle-
vende echtgenoot, wettelijke partner, krijgt 33.786 euro; de toenmalige partner 
krijgt 16.893, de overlevende kinderen ten laste elk 28.155 euro (bedragen voor 
2012).1520

1517 Zie de gegevens onder http://synergy.iarc.fr/.
1518 In geval van mesothelioom geldt een volledige cumulatie van uitkeringen met de uitkering op 

grond van de beroepsziekteregeling: in geval van asbestose of een andere erkende ziekte geldt 
een beperking tot de helft  van het door het AFA uitgekeerde bedrag.

1519 De vergoeding wordt niet gezien als een bron van inkomsten; ze wordt niet belast en kan gecu-
muleerd worden met andere socialezekerheidsuitkeringen. In geval van asbestose wordt de 
vergoeding wel verminderd met de helft  indien de benadeelde ook recht heeft  op enige uitke-
ring wegens ziekte, invaliditeit of arbeidsongeschiktheid.

1520 Art. 120 Programmawet.
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1146. Bij slachtoff ers van asbestose wordt de maandelijkse rente berekend in 
functie van het verlies van de fysieke geschiktheid (invaliditeit); het gaat om een 
bedrag van 16,89 euro per % invaliditeit. Bij overlijden ontvangt de overlevende 
echtgenoot 16.893 euro; de toenmalige echtgenoot 8.446,5 euro; overlevende kin-
deren ten laste ontvangen elk 14.077,5 euro (peiljaar 2012).

Aandoening Begunstigde Uitkering

Mesothelioom Benadeelde Maandelijkse rente van € 1.689,30

Rechthebbenden Overlevende partner: € 33.786
Overlevende kinderen: € 28.155
Overlevende toenmalige partner: € 16.893

Asbestose Benadeelde Maandelijkse rente van € 16,98 × % invaliditeit

Rechthebbenden Overlevende partner: € 16.893
Overlevende kinderen: € 14.077,5
Overlevende kinderen: € 8.446

1147. In tegenstelling tot de vergoeding van de rechtstreeks benadeelde wiens 
schade wordt vergoed via rente-uitkeringen, houden de genormeerde bedragen 
aan schadevergoeding die toegekend worden aan de nabestaanden van een asbest-
benadeelde geen rekening met de concrete omstandigheden van het geval, zoals 
de levensstandaard in het gezin en de leeft ijd van de benadeelde bij overlijden. Dat 
is mijns inziens jammer. De schade voor de nabestaanden zal immers groter zijn 
in verhouding tot de levensstandaard in het gezin (hoe hoger, hoe groter de 
schade) en hun respectievelijke leeft ijden (hoe jonger, hoe groter de schade).

11.3.2.2. Toelatingsvoorwaarden

1148. Zowel het rechtstreeks getroff en slachtoff er (bij overleven) als de gezinsle-
den (bij overlijden) hebben een aanspraak op vergoeding. De aanvrager moet het 
bewijs leveren van een blootstelling aan het asbestrisico in België. Voor de slacht-
off ers van mesothelioom is dat voldoende. Hoe benadeelden echter aannemelijk 
kunnen maken dat zij zijn blootgesteld geweest aan het asbestrisico in België, is 
nog niet uitgekristalliseerd. Dit maakte in 2005 ook al een punt van kritiek uit 
van de Nationale Arbeidsraad bij het wetsvoorstel asbestfonds ingediend door 
Gerkens1521 Het Asbestfonds zou aan de hand van een vragenlijst de meest waar-
schijnlijke oorzaak van blootstelling (in België of in het buitenland) trachten te 
achterhalen.1522

1521 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor de asbestslachtoff ers, Parl. St. 2003-04, 
1244/001 ingediend door M. Gerkens, C. Burgon, C. doyen-Fonck en D. Bacquelaine; Advies 
van de Nationale Arbeidsraad nr. 1517 van 27 juni 2005 zie: www.nar.be.

1522 Informatie verkregen van het AFA.
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1149. In geval van niet-professionele blootstellingen kunnen hier bewijsproble-
men ontstaan. Aangezien enkel het bewijs van de blootstelling aan asbest in België 
is vereist en niet het causale verband tussen blootstelling en het ontstaan van de 
asbestziekte zou het bewijs van een eenmalig contact met enkele asbestvezels in 
België theoretisch op zich voldoende moeten zijn, temeer daar niet bepaald werd 
dat een benadeelde het bewijs moet leveren dat hij alleen in België is blootgesteld 
geweest aan asbest. Het lijkt niet onredelijk om het recht op een uitkering te kop-
pelen aan de voorwaarde van een reële binding met de Belgische samenleving ten 
tijde van de blootstelling aan asbest, maar hoe dat kan worden hard gemaakt is een 
andere kwestie. Criteria inzake het bewijs van de blootstelling aan asbest kunnen 
bepaald worden door de koning, maar zijn er momenteel nog niet. De vraag rijst 
in hoeverre de toepassing van blootstellingscriteria door het AFA geen afb reuk zal 
doen aan de breed geformuleerde aanspraken op vergoeding van asbestgetroff e-
nen. Een eenvoudige oplossing zou erin kunnen bestaan om aan de wettelijke 
voorwaarden de vereiste toe te voegen dat het slachtoff er nog niet uit anderen 
hoofde of in het buitenland een vergoeding heeft  ontvangen (zoals dat ook het 
geval is in de Nederlandse TAS en TNS-regeling). Navraag bij het Asbestfonds 
leert echter dat dit criterium tot op heden nog niet voor problemen heeft  gezorgd.

1150. Voor de overige asbestziekten (momenteel enkel asbestose) moeten 
slachtoff ers ook nog het bewijs leveren van een blootstelling aan het asbestrisico 
conform de medische en diagnostische criteria zoals bepaald door het Fonds voor 
Beroepsziekten.

11.3.3. PROCEDURE

1151. De indiening van de aanvraag gebeurt door de ondertekening, door de 
getroff ene of zijn rechthebbenden, van een daartoe opgesteld formulier dat ter 
beschikking wordt gesteld door het fonds, en dat via elektronische post of schrif-
telijk moet toegezonden worden aan het fonds met de nodige bewijsstukken. Het 
fonds kan de aanvraag onderzoeken, onder meer door het verrichten van een 
eigen medisch onderzoek. Zodra het dossier volledig is, doet het fonds binnen de 
twee maanden uitspraak over de aanvraag in het geval van mesothelioom en bin-
nen de vier maanden in het geval van asbestose of een andere (nog te erkennen) 
asbestgerelateerde ziekte. Er zijn geen sancties bepaald voor het geval deze ter-
mijn wordt overschreden.

1152. Zodra een benadeelde een vergoeding heeft  ontvangen van het fonds, 
verliest het elke vordering in gemeen recht1523 tegen de veroorzaker wanneer 

1523 Art.  125 §  1. Uiteraard kan de benadeelde nog trachten een strafvordering aanhangig te 
maken, voor zover de strafrechtelijke verjaringstermijn nog niet zou zijn verstreken.
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deze heeft  bijgedragen aan het asbestfonds. Aangezien de vergoeding – in tegen-
stelling tot wat in Frankrijk het geval is – niet de integrale schade beoogt te dek-
ken, kan dit onder omstandigheden ongunstig uitvallen. Er kan dan voorname-
lijk gedacht worden aan jongere slachtoff ers wier schade groter zal zijn dan de 
uitkering van het asbestfonds kan compenseren. Omdat de wet op dit punt niks 
bepaald, kan er wel van worden uitgegaan dat het slachtoff er dat eerst zou hebben 
geprobeerd om een vergoeding te vorderen via het civiele aansprakelijkheids-
recht, maar daarin niet is geslaagd, wel nog een beroep doen kan doen op het 
Asbestfonds.

1153. Slachtoff ers van mesothelioom die een vergoeding ontvangen van het 
Fonds voor de Beroepsziekten ontvangen ook automatisch een vergoeding van 
het Asbestfonds en moeten dus geen aanvraag hiertoe indienen. Slachtoff ers van 
asbestose die een vergoeding ontvangen van het Fonds voor de Beroepsziekten 
ontvangen ook automatisch een vergoeding van het Asbestfonds indien ze na 
1 februari 2001 erkend zijn door het Fonds voor de Beroepsziekten.1524

1154. Indien asbestoseslachtoff ers erkend zijn voor 1 februari 2001 moeten ze 
zelf nog een aanvraag indienen om een tussenkomst te ontvangen. Wie zijn aan-
vraag voor 1  januari 2010 indient, ontvangt de vergoeding met terugwerkende 
kracht vanaf 1  april 2007. Rechthebbenden van een ná 1  april 2007 overleden 
slachtoff er dat geen aanvraag heeft  ingediend ontvangen toch nog een vergoeding 
op voorwaarde dat hun aanvraag wordt ingediend binnen de zes maanden na het 
overlijden. Beroep tegen de beslissingen van het fonds staat open bij de arbeids-
rechtbank.

1155. Hoewel de procedure voor het Asbestfonds tot nu toe weinig aanleiding 
heeft  gegeven tot juridische betwistingen, zijn sinds de oprichting van het Asbest-
fonds in 2007 toch al een aantal claims die door het asbestfonds afgewezen wer-
den, ondertussen uitgevochten voor de rechtbank. In 2008 werden bijvoorbeeld 
acht zaken ingeleid voor de rechtbank. Drie zaken betroff en een erkenningsaan-
vraag voor mesothelioom en vijf voor asbestose. In 2009 werden 28 zaken ingeleid 
voor de rechtbank (4 voor mesothelioom en 24 voor asbestose). In 2010 werden er 
12 zaken ingeleid voor de rechtbank (die allemaal betrekking hadden op asbes-
tose) en in 2011 (14 betwistingen, waarvan 4 voor mesothelioom en 10 voor asbes-
tose). Vaak zou de zaak draaien rond de vraag of de aandoening waarvoor de eiser 
vergoeding vordert werkelijk in aanmerking komt als asbestose of als mesotheli-
oom. Zoals in Frankrijk het geval is, zou de rechtbank in de meeste zaken wel de 
beslissing van het AFA volgen.1525

1524 Informatie verkregen van het Asbestinstituut.
1525 Informatie verkregen van het Asbestinstituut.



Hoofdstuk 11. De ontwikkeling van schadefondsen 
naar aanleiding van de asbestkwestie

Intersentia 533

11.3.4. BIJDRAGEPLICHT/ IMMUNITEIT

1156. Het fonds wordt volgens de bepalingen van de Programmawet van 
27 december 2006 en van het KB van 11 mei 2007 tot uitvoering van deze wet 
gefi nancierd door bijdragen van1526:
1) de overheid (jaarlijks 10 miljoen euro, geïndexeerd);
2) de werkgevers (0,01% van het loon dat in aanmerking wordt genomen voor 

berekening van socialezekerheidsbijdragen);
3) het globaal fi nancieel beheer in het sociaal statuut door zelfstandigen (voor 

2007: 750.000 euro);
4) schenkingen en legaten;
5) subrogatie.

1157. Opmerkelijk is dat hoewel de wetgever heeft  bepaald dat de koning de 
categorieën van werknemers kan aanduiden die bijdrageplichtig zijn, er uiteinde-
lijk geen selectie is gemaakt onder de werkgevers die het risico op asbestschade 
door hun activiteiten in het verleden zouden kunnen hebben verhoogd.

1158. Ook de bijdragen aan het Fonds voor Beroepsziekten zijn voor iedere 
werkgever gelijk, ongeacht het risico op schade dat de onderneming creëert of 
gecreëerd heeft . Vanuit een oogpunt van preventie is dit uiteraard geen goede zaak; 
er bestaat op die manier geen mogelijkheid meer om werkgevers te responsabilise-
ren. Nochtans had het ook anders gekund: in Frankrijk bijvoorbeeld, waar een 
gelijksoortige beroepsziekteregeling geldt als in België, worden de bijdragen van de 
werkgevers aan het Fonds voor Beroepsziekten (de zogenaamde ‘Caisse primaire 
d’Assurance Maladie’) gediff erentieerd in functie van de grootte van het bedrijf, de 
activiteitensector, en het aantal en de ernst van het aantal beroepsziekten per 
bedrijf.1527 In de Belgische arbeidsongevallenregeling (directe schadeverzekering) 
is er wel nog enig preventief eff ect ingebouwd, aangezien de hoogte van de premies 
die de werkgever moet betalen aan zijn arbeidsongevallenverzekeraar, afh ankelijk 
zullen zijn van het risico dat de onderneming schept op ongevallen, maar dat is dus 
niet het geval in de beroepsziekteverzekering of de regeling van het AFA.

1159. Alle werkgevers dienen bij te dragen aan de nieuwe regeling alsof het zou 
gaan om een socialezekerheidsbijdrage1528, en dit à rato van 0,01 procent van de 
loonmassa per bedrijf. Er wordt met andere woorden, en dit staat in contrast tot 
de politiek in de ons omringende landen, geen toepassing gemaakt van het ‘de 
veroorzaker betaalt’-principe. Ik verwijs hier bijvoorbeeld naar de situatie in 

1526 Art. 116 Programmawet; art. 2 en 3 KB 11 mei 2007, BS 29 mei 2007.
1527 Zie https://www.cramif.fr/tarifi cation-AT-MP/tarifi cation-taux-cotisation-AT-MP-adresses-

utiles-liens.asp.
1528 Art. 117 Programmawet.
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Nederland en Frankrijk waar de toenmalige asbestverwerkende industrie als ‘eer-
ste veroorzaker’ toch wordt aangespoord en gedwongen om haar ‘verantwoorde-
lijkheid op te nemen’ weliswaar tegen de achtergrond van de bestaande en nieuwe 
sociale vergoedingsarrangementen die gefi nancierd worden door collectieve mid-
delen.

1160. Voor asbestbedrijven en hun aansprakelijkheidsverzekeraars in België is 
deze situatie derhalve bijzonder gunstig. Niet alleen waren zij reeds tegen aan-
spraken van toenmalige werknemers (op grond van de beroepsziektewetgeving) 
geïmmuniseerd, en dit via de betaling van hun algemene bijdrage aan de beroeps-
ziekteverzekering, nu zijn ze dit ook tegen aanspraken van alle mogelijke derden 
die een beroep doen op het fonds tot vergoeding van hun asbestgerelateerde per-
soonsschade, via de betaling van hun algemene bijdrage aan het asbestfonds, en 
dit zonder meerkosten in vergelijking met de overige werkgevers die in gelijke 
mate bijdrageplichtig zijn aan het Fonds voor Beroepsziekten resp. het AFA.

1161. Tijdens de bespreking van het wetsontwerp in de Kamer is niet uitgebreid 
ingegaan op de invoering van deze immuniteitsregeling. In de Commissie voor 
Sociale Zaken van de Kamer werd deze invoering tijdens de discussies vooraf wél 
besproken.1529 Daarbij werd vooral verwezen naar het advies van de Nationale 
Arbeidsraad waarin deze raad gepleit heeft  voor het behoud van de immuniteit 
van de werkgever in de beroepsziekteverzekering. De Nationale Arbeidsraad 
achtte het niet opportuun om het Fonds voor Beroepsziekten toe te laten om zijn 
uitkeringen te verhalen op de aansprakelijke werkgever in geval van een onver-
schoonbare fout, omdat dit de kern van de regeling, het sociaal compromis tussen 
werkgevers en werknemers onderuit zou halen, maar bevestigde wel zijn stand-
punt dat de vergoedingen in het kader van de beroepsziekteregeling en met name 
de vergoeding voor asbestslachtoff ers, niet te ver mogen afwijken van de vergoe-
dingen naar gemeen recht, om een terecht gevoel van ongelijke behandeling, te 
voorkomen.1530

1162. Had de Belgische wetgever schrik voor ‘Amerikaanse toestanden’?1531 

Omwille van de aanwezigheid van een buff er aan sociale verzekeringen lijkt de 
angst voor een verregaande oprekking van het aansprakelijkheidsrecht in asbest-
schadezaken in België mij niet terecht.

1529 Verslag namens de Commissie Sociale Zaken van 18  december 2006 bij het ontwerp van 
Programmawet (I), Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 2773/025, 66-67.

1530 Advies van de Nationale Arbeidsraad nr. 1517 van 27 juni 2005, zie: www.nar.be.
1531 De asbestaansprakelijkheidsprocedures hebben bv. gezorgd voor een golf van faillissementen 

in de Amerikaanse primaire, secundaire en tertiaire industrie zoals de bouwindustrie (zie eer-
der hoofdstuk zeven).
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11.3.5. PARLEMENTAIRE BESPREKINGEN TOT 
AANPASSING VAN DE REGELING MET 
BETREKKING TOT HET ASBESTFONDS

1163. In de Commissie Sociale Zaken van het Belgische Federale Parlement 
werd overigens ook wel kritiek uitgeoefend op de invoering van een algehele 
immuniteitsregeling in het kader van het AFA, naar het model van de beroeps-
ziekteverzekering.1532 Volgens Gerkens moeten slachtoff ers die geen werknemers 
zijn, wel nog hun vorderingsmogelijkheden in rechte kunnen blijven uitoefenen 
(voor werknemers zelf ligt dat moeilijker omwille van de immuniteit van de werk-
gever in de beroepsziekteregeling). Evenwel moet op voorhand gewaarschuwd 
worden voor een te groot optimisme op dit vlak. Zoals het Nederlandse voorbeeld 
heeft  aangetoond, zal een schadevergoeding via het aansprakelijkheidsrecht niet 
eenvoudig te verhalen zijn, tenzij de rechter bereid is zich zeer creatief op te stellen 
(wat bijvoorbeeld het geval was in het eerste Belgische asbestvonnis van 28 novem-
ber 2011, zie de bespreking in hoofdstuk acht).

1164. Overigens zijn recent, naar aanleiding van dit eerste asbestvonnis in Bel-
gië dat betrekking had op de aansprakelijkheidsvordering van een leefmilieu-
slachtoff er tegen een asbestbedrijf (in dit geval Eternit), een aantal wetsvoorstel-
len ingediend om de immuniteitsregeling in het systeem van het asbestfonds te 
doorbreken, en om de werkgever in geval van aansprakelijkheid, een verhoogde 
bijdrageplicht op te leggen aan het asbestfonds van 1% in plaats van de 0,01% na 
een aansprakelijkheidsveroordeling door de rechter.

1165. Het eerste wetsvoorstel in dit verband, ingediend door Th ibaut, Vogels en 
Niessen in de Senaat op 8 september 20111533 ziet op het verder wegwerken van het 
verschil in behandeling tussen de werknemers die het slachtoff er zijn geworden 
van asbest en de slachtoff ers van een blootstelling aan asbest in het leefmilieu. De 
eerste groep komt bijvoorbeeld in aanmerking voor een vergoeding van de medi-
sche kosten (die niet door het ziekenfonds worden gedragen), terwijl dat niet het 
geval is voor de tweede groep. Het wetsvoorstel beoogt die ongelijke behandeling 
weg te werken door te bepalen dat het AFA alle medische kosten ten laste neemt 
van de milieuslachtoff ers en van de zelfstandigen, tegen dezelfde voorwaarden als 
degene die voor de werknemers gelden.   De slachtoff ers of hun rechthebbenden die 
de schadeloosstelling door het Asbestfonds aanvaarden, kunnen nadien geen 
rechtsvordering meer instellen om een aanvullende schadeloosstelling te verkrij-
gen, noch de aansprakelijke werkgever voor de rechtbank brengen. De schadever-
goeding die wordt uitbetaald door het AFA, houdt evenwel geen rekening met de 

1532 Verslag namens de Commissie Sociale Zaken van 18  december 2006 bij het ontwerp van 
Programmawet (I), Parl.St. Kamer 2006-07, nr. 2773/025, 41.

1533 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 27  december 2006, wat het 
Asbestfonds betreft  van 8 september 2011, ingediend door Th ibaut, Vogels en Niessen, Parl.St. 
Senaat, 5-1388.
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volledige schade van het slachtoff er en staat bovendien los van een de vergoeding 
die een benadeelde zou kunnen verkrijgen op grond van een aansprakelijkheids-
procedure. Dit wetsvoorstel schrapt daarom ook het verbod op het instellen van 
een vordering in rechte, maar bepaalt dat de vergoeding die uitgekeerd wordt door 
het Asbestfonds toegerekend zal worden op de vergoeding die de benadeelde in 
rechte kan verkrijgen.  Momenteel is er niet voorzien dat de ondernemingen die in 
het verleden een nauwere band hadden met betrekking tot asbest, op een bijzon-
dere wijze tot de fi nanciering van het AFA moeten bijdragen.  Het wetsvoorstel 
beoogt daarin wijziging te brengen door de werkgever die veroordeeld is wegens 
blootstelling aan asbest van zijn werknemers, te verplichten om voor onbepaalde 
tijd een extra bijdrage te betalen aan het AFA, waarvan het percentage op 1% wordt 
vastgelegd, te rekenen vanaf de datum van de eindbeslissing. De Raad van State 
heeft  in een recent advies (van 26 juli 20121534) echter terecht geoordeeld dat een 
dergelijke wetswijziging structurele verwarring en moeilijkheden zal opleveren 
wat betreft  het berekenen van de bijdrageplichten van elke onderneming afzonder-
lijk. Bovendien rijst de vraag naar de relevantie van een dergelijke maatregel; het 
lijkt hier veleer om een symbolische maatregel te gaan.

1166. Een tweede wetsvoorstel dat december 2011 ingediend werd in de Senaat, 
is van de hand van Ide en Temmerman1535 en ziet eveneens op de verhoging van 
de bijdrage voor werkgevers waarvan de aansprakelijkheid van de werknemers 
voor blootstelling aan asbest is aangenomen. Dit wetsvoorstel wil eveneens de 
immuniteit van de bijdrageplichtigen afschaff en. Dat neemt niet weg dat werkne-
mers zelf gebonden blijven door de immuniteitsregeling in het systeem van de 
beroepsziekteverzekering wat betreft  de gezondheidsschade die verband houdt 
met een beroepsziekte. Dit wetsvoorstel voorziet eveneens in een verhoging van 
de bijdrage van de veroordeelde werkgever aan het AFA. De afschaffi  ng van het 
verbod om een aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen bijdrageplichtigen 
aan het fonds lijkt mij aangewezen: een goede verantwoording van deze immuni-
teit ligt mijns inziens niet voor, zodat er geen afwijking mag worden gemaakt van 
de normale aansprakelijkheidsregels.

1167. Ook in de Kamer werd een wetsvoorstel ingediend1536, door Gerkens, Calvo 
en anderen, met als doel de immuniteit van diegenen die een bijdrage leveren aan 
het fonds, te doorbreken. De uitkeringen die de benadeelde ontvangen heeft  van het 

1534 Adv.RvS nr. 51.636/1/V.
1535 Wetsvoorstel tot aanvulling van het 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 asbestslachtoff ers, met het oog op de verhoging van de bij-
drage voor werkgevers waarvan de aansprakelijkheid in het kader van het asbestfonds is aan-
genomen (Ingediend door L. Ide en M. Temmerman), Parl.St. Senaat, 5-1352/1.

1536 Wetsvoorstel tot wijziging van de programmawet (I) van 27  december 2006, wat het 
Asbestfonds betreft  van 1 december 2011, ingediend door M. Gerkens, K. Calvo en T. Snoy et 
d’Oppuers, Parl.St. Kamer 53-1926.
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AFA, zouden in rekening worden gebracht op de schadevergoeding die de bena-
deelde kan verwerven naar gemeen recht. Indien een werkgever veroordeeld wordt 
tot betaling van een schadevergoeding, zal deze ook een hogere bijdrage aan het 
asbestfonds moeten leveren van 1% van de totale loonmassa aan het fonds. Het 
wetsvoorstel voorziet ook in de uitbreiding van de regeling van het fonds tot de 
gevallen van longkanker. Wanneer er sprake zou zijn van asbestvezels in de longen, 
komt longkanker krachtens dit wetsvoorstel ook voor vergoeding in aanmerking.

1168. De Nationale Arbeidsraad heeft  negatief geadviseerd over deze voorstellen 
tot aanpassing van de regeling inzake het asbestfonds. Volgens de Raad is het meer 
aangewezen dat de personen die strafrechtelijk veroordeeld zijn voor inbreuken 
inzake blootstelling aan asbest een fi nanciële bijdrage dienen te betalen aan het 
Asbestfonds. Dit antwoord lijkt mij naast de kwestie; het lijkt mij vanuit rechtspo-
litiek oogpunt op geen enkele manier te verantwoorden dat potentiële gedaagden 
die vandaag voor de strafrechter worden gedaagd wegens inbreuken op de asbest-
reglementering, de last van de asbesterfenis veroorzaakt door fouten van twintig 
tot dertig jaar geleden voor hun rekening zouden moeten nemen1537, voor zover 
dat de bedoeling zou zijn. Ook blijkt dat vandaag het strafrecht nauwelijks wordt 
ingezet als handhavingsmechanisme bij de aanpak van beroepsziekten in België.

1169. Tot slot valt nog te vermelden dat het AFA thans een ruime fi nanciële 
reserve heeft  opgebouwd1538, reden waarom de bijdrage van de overheid en van de 
werkgevers en de zelfstandigen aan het AFA vanaf 2013 met de helft  zouden ver-
minderen voor 2013 en een verhoging van de bijdrageplicht als sanctie mij dus 
geen sterke maatregel lijkt1539:

“Op dit moment heeft  het AFA nog een reserve aan kapitaal staan en zal het naar de 
toekomst toe deze fondsen aanwenden. De toekomstige fi nanciering van het AFA zal 
afnemen zodat dit bedrag meer in overeenstemming komt met de vergoedingsuitgaven. 
Een beperktere fi nanciering samen met de opgebouwde reserve volstaan momenteel om 
het aantal verwachte vergoedingen uit te betalen.”

11.4. DE OPRICHTING VAN ASBESTSCHADE-
FONDSEN IN FRANKRIJK

11.4.1. GESCHIEDENIS

1170. Nadat de politiek-maatschappelijke verantwoordelijkheid van de over-
heid met betrekking tot de totstandkoming van de asbestproblematiek zoals eer-

1537 Nationale Arbeidsraad, advies nr. 1826 van 27 november 2012, www.nar.be.
1538 Zie rapport naar aanleiding van het vijfj arig bestaan van het asbestfonds, www.afa.be.
1539 Informatie ontvangen van het Asbestfonds.
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der aangeduid scherp aan de orde was gesteld in de Franse rechtspraak1540, kreeg 
het lot van de asbestslachtoff ers hoge prioriteit op de Franse politieke agenda. 
Enkele maanden na de uitspraak van de Rechtbank te Marseille waarin de Franse 
staat veroordeeld werd (mei 2000) (zie hiervoor hoofdstuk acht), werden in het 
Franse Parlement besprekingen opgestart over de oprichting van een schadefonds 
dat op een snelle en effi  ciënte wijze integrale schadevergoedingen zou uitkeren 
aan asbestslachtoff ers, naar het voorbeeld van het Fonds d’indemnisation des 
transfusés et hémophiles. Dit fonds kent integrale schadevergoedingen toe aan 
personen (of hun nabestaanden) die door een bloedtransfusie in een kliniek 
besmet raakten met het HIV-virus. Ook hier lag de passieve rol van de overheid 
mee ten grondslag aan de totstandkoming van de problematiek.1541

1171. In 1999 werd een fonds opgericht dat werknemers die blootgesteld zijn 
geweest aan asbest in bepaalde beroepsgroepen de mogelijkheid biedt om op ver-
vroegd pensioen te gaan vanaf vijft ig jaar: ‘le fonds de cessation anticipée d’activité 
des travailleurs victimes de l’amiante’ of ‘FCAATA’. De werknemers die in aan-
merking komen voor een vervroegde pensionering in deze regeling, ontvangen 
dan een uitkering die 65% bedraagt van hun brutoloon (met een plafond) en 50% 
van het gedeelte tussen het plafond en het dubbele van dit plafond. In een arrest 
van 11 mei 2010 heeft  het Hof van Cassatie bevestigd dat oud-werknemers van het 
bedrijf Ahlstrom die genoten van een uitkering op grond van deze FCAATA, ook 
een vergoeding konden claimen van dit bedrijf voor angstschade voor een bedrag 
van 7.500 euro per persoon, naar aanleiding van de blootstelling aan asbest.1542 
Volgens het bestreden arrest van het appelgerecht te Bordeaux hadden de gedra-
gingen van de oud-werkgever Ahlstrom in het verleden tot gevolg gehad dat de 
oud-werknemers, zelfs wanneer deze nog niet ziek waren geworden “se trouvaient 
par le fait de l’employeur dans une situation d’inquiétude permanente face au 
 risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante”. Het Hof van 
Cassatie heeft  deze zienswijze nu bevestigd, waardoor werknemers die onder het 
toepassingsgebied van dit bijzondere pensioneringsfonds vallen, omwille van dit 
feit in de regel nu ook een vergoeding kunnen claimen van hun angstschade van 
de oud-werkgever.

1172. Belangrijker dan de FCAATA, die uiteindelijk alleen ziet op de tussen-
komst bij vervroegde pensionering van een specifi eke groep asbestarbeiders, was 

1540 Slachtoff ers van asbestgerelateerde ziekten hadden met succes de overheid aansprakelijk 
gesteld voor tekortkomingen begaan in haar hoedanigheid van werkgever (het late opdragen 
van asbestbeschermingsmaatregelen in bedrijven). Zie hierover E. Prada-Bordenave, 
“Responsabilité de l’état dans les préjudices subis par les travailleurs exposés à l’amiante”, 
Droit Ouvrier 2004, 206-214.

1541 Opgericht in 1991 (Loi n 91-1406 portant diverses dispositions d’ordre social, J.O. 4  januari 
1992). Dit fonds wordt volledig gefi nancierd door de overheid.

1542 Cass. Soc. 11 mei 2010, Semaine Sociale Lamy nr. 1446, noot F. Champeaux, p. 9, JCP S 2010, 
noot G. Vachet.
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vervolgens de oprichting van een algemeen asbestschadefonds in Frankrijk, via de 
Loi de fi nancement de la sécurité sociale pour 2001.1543 Dit asbestschadefonds 
werd in 2000 opgericht met als doel de gezondheidsschade van alle asbestslachtof-
fers in Frankrijk te vergoeden.1544 Het Fonds is opgericht onder de vorm van een 
publiekrechtelijke rechtspersoon en wordt gevuld door bijdragen van de overheid 
(een derde) en van werkgevers (twee derde), via een heffi  ng ten laste van de 
arbeidsongevallen- en beroepsziekteregeling.

1173. Het FIVA wordt voor een derde gefi nancierd door de overheid en voor de 
overige twee derde door werkgeversbijdragen, via een heffi  ng ten laste van de 
arbeidsongevallen- en beroepsziekteregeling. Voor 2001 werd het vermogen van 
het asbestfonds geschat op 2 miljard FRF, waarvan 500 miljoen zou bijgedragen 
worden door overheid. De werking van het fonds is geïnspireerd op dat van het 
fonds ter vergoeding van HIV-slachtoff ers. Het FIVA biedt vergoeding aan alle 
slachtoff ers van asbestgerelateerde ziekten, ongeacht of zij werknemer waren of 
niet en ongeacht of zij recht hebben op een vergoeding krachtens de beroepsziek-
teregeling.

1174. Opmerkelijk is dat alle asbestziekten in aanmerking komen voor een ver-
goeding onder het FIVA, in tegenstellig tot wat het geval is voor de asbestfondsen 
in België en Nederland. Daarnaast is het ook zo dat het asbestfonds in Frankrijk, 
in tegenstelling tot het asbestfonds in België en Nederland nadrukkelijk een ver-
goeding uitkeert op het niveau van het aansprakelijkheidsrecht. Zulks hoeft  van-
uit de interne systematiek van het FIVA echter niet te verwonderen. In de eerste 
plaats heeft  dit immers te maken met het voorbeeld van het HIV-fonds, waar 
eveneens integrale vergoedingen werden uitgekeerd aan slachtoff ers van met 
HIV-besmette bloedtransfusies, waardoor er eigenlijk geen beleidsruimte is om 
voor met ‘besmette lucht’ getroff en slachtoff ers minder te doen. Bovendien is het 
zo dat ook de grondslag voor de aanspraak van asbestgetroff enen jegens de over-
heid, de eigen fout van de overheid is; hier de herhaaldelijke veroordeling van de 
Franse Staat wegens regelgevingsfalen.

1175. Hoewel het FIVA de volledige schade van de uitkeringen draagt, kan ze 
haar uitkeringen achteraf wel verhalen op de schadeveroorzaker (in geval van een 
onverschoonbare fout ook op de werkgever!1545) of op de socialezekerheidsinstel-
lingen die primair een betalingsverplichting hadden (bv. de Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie). Het FIVA is immers gesubrogeerd in de rechten van het 
slachtoff er ten belope van de gestorte bedragen tegenover de derde aansprakelijke 
en tegenover elk organisme dat op grond van om het even welke titel gehouden is 

1543 Loi nr. 2000-1257 van 23 december 2000, JO nr. 298 24 december 2000, p. 20558.
1544 Art. 53, II.
1545 Cass. 28 februari 2002, [2002] JCP I, 186, noot G. Viney.
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tot gehele of gedeeltelijke vergoeding van het slachtoff er. Het FIVA kan ook optre-
den voor de burgerlijke rechtbank of zich burgerlijke partij stellen voor het straf-
gerecht (zelfs de eerste maal in graad van beroep), en kan voor de administratieve 
geschillen ook optreden voor de socialezekerheidsinstellingen, bijvoorbeeld voor 
vorderingen in het kader van een onverschoonbare fout van de werkgever. Het 
kan alle door de wet voorziene beroepsmiddelen aanwenden.1546 Een slachtoff er 
dat zijn werkgever nog in rechte wil (laten) aanspreken voor une faute inexcusa-
ble, moet daarvan het FIVA ook in kennis stellen, op straff e van strafrechtelijke 
sancties. De door het FIVA ontvangen sommen worden in ieder geval aangere-
kend op de bijkomende schadevergoeding waarop het slachtoff er op grond van 
een aansprakelijkheidsprocedure aanspraak zou kunnen maken.

1176. Voor de Franse overheid heeft  deze regeling enerzijds het voordeel van 
een verlaging van de transactiekosten die gepaard gaan met talrijke gerechtelijke 
procedures, en anderzijds, voorziet de regeling in een geïnstitutionaliseerde 
afwenteling van een deel van de vergoedingskosten op de primaire veroorzaker 
en op de industrie, waarbij de overheid wel de regie behoudt: het is uiteindelijk de 
overheid zelf die beslist in welke mate ze de door haar verrichte uitgaven gaat 
verhalen op asbestbedrijven, en daardoor al dan niet druk legt op de economische 
instituties in de samenleving.

11.4.2. OPZET EN WERKING VAN HET FONDS

1177. Het FIVA heeft  een dubbele taak:
1) het vereenvoudigen en versnellen van de procedures tot het verkrijgen van 

een schadevergoeding;
2) erover waken dat asbestslachtoff ers een integrale vergoeding verkrijgen van 

hun gezondheidsschade.

1178. Het FIVA komt zowel tussen in het kader van een professionele als in het 
kader van een niet-professionele blootstelling, op basis van indicatieve (niet-bin-
dende) barema’s. Hiertoe hanteert het FIVA als beoordelingscriterium enerzijds 
de ernst van de aandoening of handicap volgens medische normen van invalidi-
teit en anderzijds de leeft ijd van de benadeelde op het ogenblik van de vaststelling 
van de schade.1547

1179. Zodra een benadeelde het vergoedingsaanbod van het fonds heeft  aan-
vaard, verliest het elke vordering in gemeen recht.1548 Aangezien de vergoeding de 

1546 Art. 53, VI.
1547 Www.fi va.fr.
1548 Uiteraard kan de benadeelde nog trachten een strafvordering aanhangig te maken.
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integrale schade beoogt te dekken1549, lijkt dit gegeven op zichzelf niet problema-
tisch. De Conseil Constitutionnel en de Conseil d’Etat hebben geoordeeld dat dit 
uitgangspunt niet in strijd is met het recht op eff ectieve toegang tot de rechter, aan-
gezien de benadeelde wel nog een keuzemogelijkheid behoudt.1550 De benadeelde 
kan er echter niet voor kiezen om voor de vergoeding van bepaalde schadeposten 
(bv. inkomensschade) in rechte op te treden en voor andere schadeposten een ver-
goeding via het fonds aan te vragen (bv. voor de vergoeding van extrapatrimoniale 
schade).1551 Het aanbod van het asbestfonds is noodzakelijk een globaal aanbod.

1180. Het slachtoff er dat eerst zou hebben geprobeerd om een vergoeding te 
vorderen via het civiele aansprakelijkheidsrecht, maar daar niet in geslaagd is, 
kan overigens wel nog een beroep doen op het asbestfonds. Omgekeerd kan een 
benadeelde die een vergoeding aangeboden door het fonds heeft  geweigerd, nog 
in rechte optreden tot verhaal van zijn schade. De benadeelde die een aanvraag tot 
tussenkomst van het asbestfonds heeft  ingediend, kan eveneens nog in rechte 
optreden wanneer zijn aanvraag is geweigerd of wanneer hij niet binnen de zes 
maanden een aanbod heeft  ontvangen.1552

1181. Aanvaardt de benadeelde het aanbod van het asbestfonds, dan moet het 
fonds binnen de twee maanden tot uitkering overgaan.1553 Het Fonds mag zijn 
aanbod, eens overgemaakt aan de benadeelde, achteraf niet meer intrekken, ook 
al blijkt achteraf dat het gebaseerd is op een foutieve veronderstelling (bv. in het 
geval waar het overlijden van het slachtoff er achteraf bezien niet veroorzaakt was 
door de blootstelling aan asbest).1554

11.4.3. PROCEDURE

1182. Wanneer een aanvraag tot vergoeding bij het asbestfonds binnenkomt en 
het fonds oordeelt dat er sprake is van een asbestgerelateerde beroepsziekte, stuurt 
zij het dossier door naar de CMAP.1555 Het FIVA houdt haar beslissing aan totdat 
het CMAP haar beslissing meedeelt. Zij beschikt hiertoe over een termijn van drie 
maanden, eventueel verlengbaar met een bijkomende periode van drie maanden 

1549 Cf. Cass. (fr) 24 mei 2006, nr. 05-18.049.
1550 Conseil Constitutionnel 19  december 2000, nr.  2000-437; Conseil d’Etat 26  februari 2003, 

nr. 241385; N. Molfessis, “Les victimes de l’amiante et le principe de réparation intégrale en 
quête de cour suprême”, RTD civ. 2001, p. 229-234.

1551 Cass. (fr) 21 december 2006, nr. 05-21.633.
1552 Cass. 12 mei 2005, nr. 04-06.006.
1553 Art. 23 Decreet nr. 2001-963, J.O. 24 oktober 2001.
1554 Cass. 10 juli 2007, nr. 06-20.452.
1555 Dit heeft  het voordeel dat één gespecialiseerde instantie kan beslissen over het feit of er al dan 

niet sprake is van een asbestgerelateerde aandoening, en dat tijdrovende zaaken hieromtrent 
door andere medici (bv. in dienst van het Fonds voor Beroepsziekten) uitgesloten worden.
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wanneer verder onderzoek zich opdringt. Wanneer het CMAP niet geantwoord 
heeft  binnen de drie maanden, neemt het asbestfonds toch een beslissing.1556

1183. De vordering van het slachtoff er wordt ontvankelijk verklaard zodra het 
slachtoff er of zijn rechthebbenden de aanwezigheid van een asbestgerelateerde 
ziekte én een blootstelling aan asbest kunnen aantonen. In de gevallen waar het 
causaal verband onwaarschijnlijk lijkt, zal het FIVA (zoals de burgerlijke rechter) 
zich op grond van de verschaft e informatie en het eigen onderzoek een mening 
moeten vormen over het al dan niet aanwezig zijn van een causaal verband. Het 
beroepsgeheim kan niet tegengeworpen worden aan het FIVA. Het FIVA mag ook 
alle nuttige informatie opvragen bij socialezekerheidsinstellingen en bij privéver-
zekeraars. De personen die toegang hebben tot deze informatie, zijn wel gehou-
den door het beroepsgeheim.

1184. Binnen de zes maanden na ontvangst van de aanvraag tot vergoeding 
biedt het FIVA, indien sprake is van een asbestgerelateerde ziekte door blootstel-
ling aan asbest in Frankrijk, aan het slachtoff er een voorstel aan. Het geeft  de 
evaluatie (begroting) aan voor elke schadepost evenals het bedrag dat het slachtof-
fer op grond van andere regelingen kan verkrijgen (bv. verkeersongevallenrege-
ling). Het FIVA is verplicht om een aanbod te doen, ook al is er op dat ogenblik 
nog geen sprake van een blijvende consolidatie voor het slachtoff er. Bij verergering 
van de toestand doet het FIVA opnieuw een aanbod. Naar het voorbeeld van het 
Fonds voor de vergoeding van HIV-slachtoff ers en het Fonds voor de vergoeding 
van slachtoff ers van misdrijven en terroristische aanslagen moet wel rekening 
worden gehouden met de reeds aan het slachtoff er uitgekeerde sommen (bv. 
krachtens de beroepsziekteverzekering) die beogen dezelfde schade te dekken.

1185. De aanspraakgerechtigde kan beroep aantekenen tegen de beslissing van 
het FIVA bij het hof van beroep van zijn woonplaats binnen de twee maanden na 
ontvangst van de uitspraak van het FIVA. De jurisprudentie zou in de overgrote 
meerderheid van de gevallen de uitspraak van het FIVA volgen.1557

1186. Het recht op een uitkering van het FIVA is gebonden aan dezelfde verja-
ringstermijn als deze die geldt in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht. 
De benadeelde moet binnen de tien jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat 
volgt op de datum van de vaststelling van de (consolidatie van zijn) gezondheids-
schade, zijn vordering bij het FIVA instellen. Voor de nabestaanden van een 
slachtoff er dat aan een asbestziekte is overleden, geldt deze termijn van tien jaar 

1556 Art. 53, III.
1557 A. Bergeret, “Les buts et apports du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fiva). 

Réfl exions pour l’indemnisation des eff ets des cancérogènes”, Journées Nationales de Santé au 
Travail dans le BTP, Annales 2004, 135-137.
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vanaf het overlijden.1558 Bij verergering van de schade gaat een nieuwe termijn 
lopen.1559

11.4.4. UITKERINGEN EN KRING VAN AANSPRAAK-
GERECHTIGDEN

1187. De volgende categorieën getroff enen maken aanspraak op een uitke-
ring1560:
1) de personen die krachtens de beroepsziekteregeling erkend zijn als slachtoff er 

van een asbestgerelateerde beroepsziekte;
2) de personen die schade hebben geleden ten gevolge van een blootstelling aan 

asbest op het Franse grondgebied;
3) de rechthebbenden van voormelde categorieën personen.

1188. Opmerkelijk is, zoals reeds aangeduid onder randnummer xx, dat alle 
asbestgerelateerde aandoeningen voor vergoeding in aanmerking komen. Wel 
verschilt de bewijslast per aandoening. In de regeling van het FIVA1561 wordt 
daarbij een onderscheid gemaakt tussen:

1) De asbestgerelateerde ziekte die erkend is als een beroepsziekte

In dit geval volstaat een kopie van de beslissing van de CPAM waarin de ziekte 
van de betrokkene erkend is als beroepsziekte.

2) De asbestgerelateerde ziekte die niet erkend is als beroepsziekte maar wel voor-
komt op een limitatieve lijst van het FIVA asbestziekten (mesothelioom of pleu-
rale plaques)

In dit geval volstaat een medisch attest van longspecialist of oncoloog waarin het 
bestaan van de betrokken ziekte bij de benadeelde wordt bevestigd.

3) De asbestgerelateerde ziekte die niet erkend is als beroepsziekte en niet voor-
komt op de limitatieve lijst van het FIVA van asbestziekten

In dit geval moet de benadeelde een medisch attest voorleggen en bewijs leveren 
van alle relevante omstandigheden die het asbestgerelateerde karakter van de 
ziekte kunnen aantonen.

1558 Art. 92 LFSS.
1559 Art. 92 LFSS.
1560 Art. 53, I Wet nr. 2000-1257 van 23 december 2000, JO nr. 298 van 24 december 2000, 20558.
1561 Zie hierover www.fi va.fr.
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1189. Het fonds is gehouden tot een integrale vergoeding van alle schade aan de 
slachtoff ers. Het FIVA heeft  daartoe in 2003 richtlijnen opgesteld, het zoge-
naamde ‘barème indicatif du FIVA’.1562 Deze richtlijnen, goedgekeurd door de 
Raad van Bestuur van het FIVA op 21 januari 2003, hebben als doel om een zo 
groot mogelijke eenvormigheid te bereiken bij de behandeling van de dossiers. 
Een andere doelstelling van dit barema is rechtseconomisch georiënteerd, met 
name de effi  ciëntie bij de afwikkeling van claims te verhogen, door onder meer 
discussies tussen partijen en het fonds over vergoedbare schadeposten en vergoe-
dingsbedragen te vermijden. Om deze doelstellingen te verwezenlijken heeft  het 
barema ook een zekere normerende functie. Aan de partijen wordt immers een 
overzicht aangereikt van alle courante schadeposten en van de hoogte van de ver-
goedingsbedragen, waardoor duidelijk is voor welke schadeposten vergoeding 
kan worden gevorderd en hoeveel.

1190. Dit barema heeft  enkel betrekking op de immateriële schadeposten. Wat 
betreft  de materiële schade wordt immers het uitgangspunt van de begroting in 
concreto aangehouden. Voor de vaststelling en begroting van de materiële schade 
zijn geen richtlijnen voorzien. Alle materiële schade die verband houdt met de 
asbestziekte komt voor vergoeding in aanmerking, op voorwaarde dat de nodige 
bewijsstukken worden overgelegd. Daarbij valt onder meer te denken aan econo-
mische schade (inkomstenverlies bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, 
meerinspanningen en alle kosten die de benadeelde moet dragen in verband met 
de ziekte (waaronder economische waarde huishoudelijke arbeid).1563 De vergoe-
dingen die worden overgemaakt door het FIVA, worden afgetrokken van de ver-
goedingen waarop de benadeelde aanspraak zou kunnen maken voor dezelfde 
schade ten laste van andere socialezekerheidsorganismen.

1191. Als vergoedbare immateriële schadeposten somt het barema op:
– morele schade tijdelijke arbeidsongeschiktheid en blijvende arbeidsonge-

schiktheid;
– esthetische schade;
– pretium doloris;
– prejudice d’agrément.1564

1192. De vergoeding voor morele schade wordt in het barema bepaald aan de 
hand van de ernst van de schade (begroot aan de hand van de graad van onge-

1562 Www.fi va.fr.
1563 Wanneer iemand ten gevolge van de letsels geen huishoudelijke arbeid meer kan verrichten, 

kan de schade concreet bestaan in de uitgaven die de getroff ene moet doen voor vervangende 
huishoudelijke hulp.

1564 Deze laatste vorm van morele schade ziet op de schade die naast pijn en smarten, onder meer 
alle courante ongemakken omvat met betrekking tot persoonlijke activiteiten in tuin, sport, 
hobby. Er bestaat geen geëigende Nederlandse vertaling voor deze schadeterm.
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schiktheid op basis van medische barema’s van het FIVA, zie hierna) en de leeft ijd 
van de gedupeerde. Het FIVA geeft  voor de hierna opgesomde percentages invali-
diteit de volgende richtbedragen mee (peiljaar 2011)1565:

Percentage 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Rente € 455 € 958 € 1 509 € 2 108 € 2 754 € 3 449 € 4 191 € 4 982 € 5 820 € 6 706

Percentage 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Rente € 7 641 € 8 622 € 9 652 € 10 730 € 11 856 € 13 030 € 14 250 € 15 520 € 16 837 € 18 203

1193. Opmerkelijk is dat het FIVA dus kiest voor een schadebegroting door nor-
mering. Maar van een normering of standaardisering van de hoogte van de ver-
goeding voor immateriële schade in de werkelijke zin van het woord wil het FIVA 
niet, althans niet openlijk, weten. Het FIVA benadrukt in het voorwoord van de 
‘barème indicatif du FIVA’1566 immers dat dit barema ‘geen bindend voorschrift ’ 
is. Het barema laat de beoordeling van het FIVA, geval per geval, onverkort. Ze 
heeft  slechts tot doel voor de partijen en het FIVA een hulpmiddel te zijn, waaraan 
zij haar beoordelingen kan toetsen.

1194. De voorzichtigheid van het FIVA is begrijpelijk, maar overtuigt niet. Zij 
is begrijpelijk in zoverre het FIVA het verwijt wil ontzenuwen dat zij op bin-
dende wijze schadevergoedingsbedragen vastlegt (en daardoor afb reuk doet aan 
de raming in concreto van de schade in een specifi ek geval). Zij is niet overtui-
gend in zoverre de schadebestanddelen waarvoor het FIVA richtbedragen voor-
stelt, uit hun aard niet vatbaar zijn voor een ‘concrete begroting’. Het is bijgevolg 
niet zinvol voor deze schadeposten het barema te willen voorstellen als onderge-
schikt aan de regel van begroting ‘in concreto’. De werkelijke toedracht is anders: 
zonder richtbedragen is een zinvolle begroting van elk schadegeval niet moge-
lijk.

Een mijns inziens interessantere vraag is door welk barema het fonds zich moet 
laten inspireren bij de begroting van de schade van asbestslachtoff ers: thans 
wordt gebruik gemaakt van het barema dat op het ogenblik van de uitspraak van 
toepassing is. Nochtans komt het logischer voor dat als maatstaf is voor de 
begroting van de schade gekeken wordt naar het ogenblik waarop de schade is 
ontstaan. Dit is echter een vraag waarvan ik het gevoel heb dat ze in de vergoe-
dingspraktijk van zowel de beroepsziekteverzekeringen als het fonds onbespro-
ken blijft .

1565 Www.fi va.fr.
1566 Www.fi va.fr.
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11.5. CONCLUSIE

1195. Hoewel de totale omvang van de asbestschade momenteel nog achter 
schijnt te blijven bij de verontrustende epidemiologische voorspellingen die in de 
jaren negentig van vorige eeuw in de wetenschappelijke literatuur hierover wer-
den gemaakt1567, zijn er in alle drie de onderzochte landen door de verschillende 
wetgevers asbestfondsen opgericht, met het doel om de druk op het private en 
sociale schadevergoedingsrecht te verlichten (in Nederland en Frankrijk) of te 
voorkomen (in België). Het bestaande private en sociale schadevergoedingsrecht 
bleek, zoals uiteengezet in hoofdstuk acht, negen en tien, immers (op zichzelf) 
niet goed geschikt om met asbestgezondheidsschade om te gaan.

1196. Door de verschillende overheden werd dus, door de toevoeging van 
asbestfondsen aan het sociale schadevergoedingsrecht, voorzien in een brede mix 
aan vergoedingsinstrumenten, die de benadeelde thans toelaat om, afh ankelijk 
van zijn concrete situatie, om op een snelle, laagdrempelige en effi  ciënte wijze 
vergoeding te verkrijgen voor zijn schade via de sociale schadevergoedingssyste-
men, naast of in de plaats van het private aansprakelijkheidsrecht.

1197. Zo bezien, bestaat er op dit ogenblik echter nog maar weinig coördinatie 
tussen het private aansprakelijkheidsrecht en het sociale schadevergoedingsrecht. 
In Frankrijk en België geldt in beginsel eenvoudigweg een cumulatieverbod. 
Werknemers zijn verplicht om hun rechten uit te oefenen onder de beroepsziekte-
verzekering, andere gedupeerden hebben de keuze of zij hun rechten zullen uitoe-
fenen binnen de fondsregeling of krachtens het aansprakelijkheidsrecht. De 
cumulatie van vergoedingen is in beginsel niet toegelaten. In Nederland is dat wel 
het geval, maar wordt de vergoeding die de werknemer kan verkrijgen op grond 
van het asbestfonds wel toegerekend op de vergoeding die de benadeelde in voor-
komend geval zou kunnen verwerven krachtens het aansprakelijkheidsrecht.

1198. In Nederland zijn slachtoff ers van een beroepsziekte ten gevolge van de 
blootstelling aan asbest voorts aangewezen op het aansprakelijkheidsrecht voor 
het verhalen van hun schade wanneer zij een hogere vergoeding wensen te verkrij-
gen dan de maatschappelijke tegemoetkoming voor immateriële schade (dit in 
tegenstelling tot Frankrijk en België waar voor de beroepsgerelateerde schade dus 
de een beroepsziekteverzekering geldt). Omdat de asbestschadeslachtoff ers in de 
praktijk hierbij vaak grote moeilijkheden ondervinden, heeft  de Nederlandse 
overheid met de sociale partners in 2000 voorzien in de oprichting van een Insti-

1567 Zie onder meer A. Burdof, J. Barendrecht, P. Swuste en D. Heederik, “Toenemende incidentie 
van mesothelioom in de toekomst door beroepsmatige blootstelling aan asbest in het verle-
den”, Ned. Tijdschr. Geneeskd. 1997, p. 1093-1098; J. Peto, J. Hodgson, F. Matthews en J. Jones, 
“Continuing increase in mesothelioma mortality in Britain”, Th e Lancet 1995, vol. 345, p. 535-
540, en verwijzingen aldaar.
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tuut Asbestslachtoff ers dat tot taak heeft  om te bemiddelen tussen de (toenmalige) 
asbestbedrijven en hun gedupeerde werknemers. Op deze regeling kunnen echter 
enkel (oud-)werknemers een beroep doen. De idee om een bemiddelingsinstantie 
zich te laten bezighouden met de afh andeling van de vorderingen van asbestscha-
deslachtoff ers is op zichzelf een interessant idee: het bespaart de rechtzoekenden 
een belangrijke proceskost, terwijl het ook het rechtssysteem en alle actoren daar-
rond (advocaten, gerechtsdeskundigen, personeel van de rechtbank) niet (over)
belast. Uit de praktijk blijkt echter dat dit bemiddelingsinstituut de beoogde resul-
taten waarvoor het werd opgericht niet haalt en dat (ook) in Nederland daarom 
veelal (louter) de door de overheid opgerichte asbestfondsen TAS en TNS voor-
zien in een uitkering aan professionele en niet-professionele asbestslachtoff ers.

1199. In Frankrijk werd in 2000 een Asbestfonds opgericht, het FIVA, dat voor-
ziet in een integrale vergoeding van de gezondheidsschade van alle asbestbena-
deelden. In België werd eind 2006 een Asbestfonds opgericht, het AFA, dat voor-
ziet in een forfaitaire vergoeding van de gezondheidsschade van slachtoff ers van 
mesothelioom en asbestose en van hun nabestaanden.

1200. De overheid staat niet alleen vanuit haar sociale verantwoordelijkheid 
mee in voor de aanpak van de asbestproblematiek, maar ook vanuit haar moge-
lijke aansprakelijkheid (zie hierover meer in hoofdstuk acht). Het initiatief tot 
betrokkenheid van de overheid bij de asbestproblematiek lijkt vooral te zijn inge-
geven door het decennialang onvoldoende beschermen van haar burgers tegen 
asbestgevaren in het licht van de huidige grote maatschappelijke onrust over de 
asbestgezondheidsrisico’s (zie ook hierna hoofdstuk dertien).

1201. Opmerkelijk is dat in België, in tegenstelling tot Frankrijk en Nederland, 
nog niet de politieke wil blijkt te bestaan om de veroorzakende asbestindustrie zo 
veel mogelijk (als verantwoord is in het licht van de goede werking van de econo-
mische instituties) te laten bijdragen aan de vergoedingsregeling voor deze schade, 
via een regresbeleid waarvan de overheid de regie in handen houdt, zoals in 
Frankrijk het geval is, of via de stimulering van de benadeelde om zijn vordering 
via het aansprakelijkheidsrecht te verhalen, zoals in Frankrijk het geval is. Even-
wel discussieert de Commissie Sociale Zaken van de Senaat nu wel opnieuw over 
de afschaffi  ng van de immuniteitsregeling.

1202. Hebben benadeelden van asbestziekten hiermee nu het lot in de loterij 
gewonnen?1568 Al bij al heeft  deze regeling in Nederland en België een beperkte 
opzet. In Nederland hebben enkel mesothelioompatiënten recht op een tegemoet-
koming van overheidswege. In België verkrijgen mesothelioom- en asbestosepati-
ent op een snelle en kosteloze manier een iets ruimere forfaitaire fi nanciële ver-

1568 De term is van de hand van P. Atiyah, Th e Damages Lottery, Oxford, Hart Publishing, 1997.
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goeding als gebaar van maatschappelijke erkenning en solidariteit. Hoewel het 
besef dat de bomen niet tot in de hemel groeien vooropstaat in het systeem van de 
sociale verzekeringen, kan het toch problematisch zijn wanneer slachtoff ers geen 
vorderingsrechten meer kunnen uitoefenen onder het reguliere aansprakelijk-
heidsrecht, zoals in België het geval is.

1203. Keerzijde van de medaille is bovendien dat vele asbestgedupeerden nog 
uit de boot vallen. In Nederland zijn de bijzondere regelingen hoe dan ook enkel 
voorbehouden voor mesothelioomslachtoff ers. Slachtoff ers van asbestgerela-
teerde longkanker of larynxkanker kunnen, zelfs indien ze erkend zijn als slacht-
off er van een asbestgerelateerde beroepsziekte door het Fonds voor Beroepsziek-
ten, ook in België bijvoorbeeld geen gebruik maken van de nieuwe wettelijke 
regeling. Voor hen rest zelfs het alternatief van het aansprakelijkheidsrecht niet, 
aangezien ze vallen onder het toepassingsgebied van de beroepsziekteregeling, en 
de aansprakelijkheidsvordering tegen de werkgever voor het verhalen van het res-
tant van de schade in dit systeem in ieder geval uitgesloten is. Het zou dus logisch 
zijn om de nieuwe vergoedingsregeling af te stemmen op alle gevallen waarin een 
erkenning van een asbestziekte door het Fonds voor Beroepsziekten voorligt.

1204. Alle niet-beroepsgerelateerde slachtoff ers die in aanmerking komen voor 
een vergoeding van het asbestfonds, beschikken in de onderzochte landen nog 
over de keuzemogelijkheid om hetzij beroep te doen op het asbestfonds, hetzij om 
een burgerlijke rechtsvordering in te stellen tegen de aansprakelijke.1569 In Frank-
rijk zal de behoeft e daaraan minder groot zijn. Alle asbestbenadeelden krijgen er 
immers een integrale, zij het wat de immateriële schadevergoeding betreft , ook 
genormeerde vergoeding van het FIVA. In België zullen jongere slachtoff ers en 
nabestaanden, voor wie de tijdsdruk niet zo sterk speelt en die (veel) meer schade 
te verhalen hebben dan de uitkering van het asbestfonds kan compenseren, mis-
schien willen kiezen voor een aansprakelijkheidsprocedure waarin ze een volle-
dige schadevergoeding kunnen verwachten bij positieve afl oop. De ervaring in 
met name Nederland, leert echter dat ze op de weg van het aansprakelijkheids-
recht geconfronteerd zullen worden met vele juridische hindernissen om hun 
vordering adequaat te verhalen. Aangezien de weg van het aansprakelijkheids-
recht op dit ogenblik in België nauwelijks bewandeld wordt en dus ook niet ont-
wikkeld wordt, zal er naar mijn aanvoelen van een echte keuze tussen de verschil-
lende vergoedingssystemen in de praktijk in België daardoor op dit ogenblik geen 
sprake zijn. In Nederland, waar na decennialang procederen, vele principiële uit-
spraken voorliggen die het verweer van de werkgever in veel situaties uitermate 
kansloos maken, liggen de zaken anders (zie hierover hoofdstuk acht) en van deze 
jurisprudentie kan dan wel weer een refl exwerking uitgaan.

1569 In Frankrijk worden daarnaast ook nog veel aansprakelijkheidsprocedures ingesteld tegen de 
werkgever en zijn aansprakelijkheidsverzekeraar bij onverschoonbare fout.
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“Th e aim of the sociologist, historian or political analyst should be to ascertain why at a 
given moment insurance institutions take one particular shape rather than another”1570

In het vierde deel van dit onderzoek staat de vraag centraal waardoor asbest is 
kunnen uitgroeien tot een belangrijk vergoedingsvraagstuk, en wat de relevantie 
van die analyse is voor de omgang van het aansprakelijkheidsrecht en schadever-
goedingsrecht met andere nieuwe gezondheidsrisico’s. De doorwerking van een 
sociale agenda in recht en beleid dringt voldoende door in sociologische en weten-
schappelijke kringen, maar veel minder in juridische kringen. De civiele rechts-
wetenschap heeft  vanuit haar theoretische ex post perspectief weinig middelen 
om dit defi cit recht te trekken of op te vullen. De wetgever schrijft  wetten die zo 
goed mogelijk het recht en rechtsgevoel binnen een maatschappelijke realiteit op 
een bepaald ogenblik benaderen, zonder dat daarbij veelal duidelijk is welke 
motieven of belangen een rol speelden bij de totstandkoming van het beleid. 
Rechters beslissen binnen het kader van de maatschappelijke realiteit en de daarin 
geldende juridische normen dan weer op het ogenblik dat ze uitspraak doen. Het 
is nu eenmaal de kerntaak van rechters om beslissingen te nemen. Op zeker 

1570 F. Ewald, “Insurance and risks” in G. Burchell, C. Gordon en P. Miller (eds.), Th e Foucault 
eff ect: Studies in governmentality, Londen, Harvester/Wheatsheaf, 1991, p. 197-210.
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moment moeten geschillen in de maatschappij worden beëindigd. Rechters moe-
ten hun beslissingen ook kaderen, motiveren en acceptabel maken. Vanuit rechts-
wetenschappelijk oogpunt vallen rechterlijke uitspraken echter nooit samen met 
een defi nitieve waarheid, maar zijn zij (altijd voorlopige) pogingen om de juridi-
sche waarheid zo goed mogelijk te benaderen.1571 Het positieve recht is immers 
niet in steen gebeiteld maar is voortdurend aan evolutie onderhevig, in lijn met de 
steeds veranderende maatschappelijke realiteit. In dit deel zal ook de vraag wor-
den onderzocht of het aansprakelijkheidsrecht wel geschikt is als schadevergoe-
dingsmechanisme ex post (en waarom (niet)) en of de opvang van sociale risico’s 
niet beter aan de overheid wordt overgelaten (en in welke mate).

1571 J.A.I. Wendt, “Oordelen over rechten?”, RM Th emis 2006, p. 202 e.v.
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HOOFDSTUK 12
         DE OPVANG VAN ASBEST-

GEZONDHEIDS SCHADE ALS 
‘OUD’ PROFESSIONEEL RISICO

12.1. INLEIDING

1205. In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van sociale verzekeringen voor 
de opvang van oude sociale risico’s (waartoe asbest behoorde) in de industriële 
samenleving bestudeerd. Waar in de pre-industriële samenleving het noodlot 
door burgers nog geduldig werd gedragen, is langzamerhand een veralgemeende 
maatschappelijke verwachting ontstaan dat recht moet worden gedaan aan elk 
geleden verlies op het vlak van gezondheid en veiligheid. De transitie van de pre-
industriële samenleving naar de industriële samenleving bracht niet alleen een 
vraag naar arbeidsbescherming en een breed arsenaal aan sociale wetgeving en 
sociale verzekeringen met zich mee, maar ook een maatschappelijk verwachtings-
patroon ten aanzien van de bescherming tegen de aantasting van de fysieke inte-
griteit, waarbij de gedachte is gegroeid dat alle rampen en ongevallen in principe 
vermeden kunnen en moeten worden en, waar dat niet lukt, via vergoedings-
arrangementen gecompenseerd moeten worden.
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12.2. DE OPVANG VAN ‘OUDE’ SOCIALE RISICO’S 
DOOR HET RECHTSSYSTEEM1572

“Do you hear the people sing? Singing the song of angry men?”1573

12.2.1. HET BEGRIP ‘SOCIAAL RISICO’

1206. Asbestgerelateerde gezondheidsschade vormde begin vorige eeuw een 
typisch ‘oud’ sociaal risico (industrieel risico). Wat kan precies worden begrepen 
onder de notie ‘sociaal risico’? Een sociaal risico wordt in de literatuur omschre-
ven als de “onzekere omstandigheid die de behoeft e aan sociale bescherming teweeg 
brengt”.1574 In tegenstelling tot individuele risico’s zijn sociale risico’s de risico’s 
die gedekt worden door collectieve sociale verzekeringen. Het zijn dus risico’s 
waartegen de gemeenschap zelf dekking biedt, via de sociale zekerheidsarrange-
menten. De vraag rijst nu tegen welke risico’s de gemeenschap als collectiviteit 
dekking biedt. Van Eeckhoutte koppelt de notie ‘sociaal risico’ in de eerste plaats 
aan het vermogen van elke burger om door arbeid inkomsten te verwerven en alle 
kosten en risico’s die zijn economische positie in dit opzicht bedreigen:

“(Sociale) risico’s zijn enerzijds gebeurtenissen die een persoon beletten normale beroep-
sinkomsten te verwerven (…) anderzijds gebeurtenissen die hem lasten opdragen die 
zijn levensstandaard kunnen verlagen (…).”1575

Volgens Pieters hangt de keuze voor bescherming tegen welbepaalde risico’s (in 
welk geval voorziet de maatschappij wel dekking, in welk geval niet) af van de 
overtuigingen in de maatschappij1576, die een uitdrukking krijgen via een tussen-
komst van de wetgever.

1207. Het is in ieder geval duidelijk dat niet alle risico’s of problemen waar bur-
gers mee geconfronteerd kunnen worden in het maatschappelijk leven als ‘sociaal 
risico’ kunnen worden aangemerkt. Vanuit dogmatisch oogpunt kan een ‘indivi-
dueel’ risico van een ‘sociaal’ risico onderscheiden worden aan de hand van drie 

1572 Het bronnenonderzoek verricht naar zorgarrangementen vanuit historisch perspectief, gaf 
veeleer aanleiding tot de vaststelling van het belang van de zorgarrangementen in de samenle-
ving, dan dat het (mij) toeliet om onomstotelijke historische vaststellingen te doen. De lezer 
dient zich dan ook te realiseren dat de complexiteit van de sociale context waarbinnen de hier 
beschreven zorgarrangementen historisch gegroeid zijn, grotendeels buiten beschouwing is 
gelaten, omwille van de focus op de onderzoeksvraag.

1573 V. Hugo, Les Misérables, bewerking door A. Boublil.
1574 D. Pieters, Introduction into the basic principles of social security, Denver, Kluwer, 1993, p. 35.
1575 W. Van Eeckhoutte, Socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Kluwer, 2000, p. 5.
1576 D. Pieters, a.w. 1993, p. 35.
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gezichtspunten.1577 In de eerste plaats is er, in het geval van een sociaal risico, 
sprake van een collectiviteit aan ‘slachtoff ers’ die getroff en kunnen worden door 
een specifi ek probleem of die onderhevig kunnen zijn aan het bewuste risico. 
Daarnaast is er in het geval van een sociaal risico ook vaak sprake van een col-
lectiviteit aan ‘veroorzakers’ van of verantwoordelijken voor de totstandkoming 
van het probleem of voor het voltrekken van het risico. Tot slot is er het gegeven 
dat er in het geval van sociale risico’s ook sprake is van een belangrijk collectief 
draagvlak voor de aanpak van het risico.1578 Individuele risico’s kunnen uit-
groeien tot sociale risico’s wanneer er een collectieve wil en draagvlak bestaat 
voor de vergoeding ervan.1579 Uiteraard kan een dergelijke vergoeding alleen 
plaatsvinden op kosten van de gemeenschap van belastingbetalers, maar dat 
wordt dan in het geval van een sociaal risico kennelijk niet als een probleem erva-
ren.

1208. Op het vlak van de sociale risico’s kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen ‘oude’ en ‘nieuwe’ sociale risico’s. ‘Oude’ sociale risico’s zijn de ‘klassieke’ 
levensrisico’s op ziekte, armoede, werkloosheid enzovoort. ‘Nieuwe’ sociale risi-
co’s zijn de gevolgen van de moderne industriële en technologische productiepro-
cessen, die ook aanleiding kunnen geven tot de realisatie van oude sociale risico’s 
(ziekte, armoede, werkloosheid …) maar waarop de ‘klassieke’ oplossingen van 
de sociale en private verzekeringen nog geen voldoende antwoord geven, door 
hun aard zoals allerlei ecologische risico’s en duurzaamheidsrisico’s of door de 
grensoverschrijdende en grote omvang van hun manifestatie (zoals asbestgerela-
teerde gezondheidsrisico’s).1580

1209. Sociale risico’s zijn van alle tijden. De term ‘risicosamenleving’ die gehan-
teerd wordt om de vele nieuwe risico’s in de hedendaagse samenleving aan te dui-
den, houdt dan ook niet zozeer verband met de frequentie van het aantal nieuwe 
risico’s (het risico op arbeidsongevallen en beroepsziekten was begin vorige eeuw 
voor burgers als industrieel risico bijvoorbeeld beduidend hoger dan het risico op 
een asbestziekte door blootstelling aan asbest in het leefmilieu bijvoorbeeld), 
maar vooral met de aard en de omvang van de schadelijke gevolgen ervan die, 
afwijkend van de ‘oude’ gezondheids- en veiligheidsrisico’s, grotendeels onzeker 
blijft  en in potentie immens kan zijn, waardoor er geen afdoende mogelijkheden 

1577 A. Maes en B. Van Buggenhout, “Sociale risico’s in een historisch en internationaal kader” in 
X, Sociale bescherming op nieuwe paden. Liber Memorialis Béatrice Van Buggenhout, 2003, 
p. 575-599.

1578 A. Maes en B. Van Buggenhout, a.w. 2003, p. 575-599.
1579 Deze notie van solidariteit met andere burgers die getroff en worden door sociale risico’s vindt 

men terug in de preambule van de Franse Grondwet van 27 oktober 1946: “La nation proclame 
la solidarité et l’égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités natio-
nales”.

1580 Zie over duurzaamheidsrisico’s: W.F. Baber, “Ecology and democratic governance: toward a 
deliberative model of envi-ronmental politics”, Th e Social Science Journal 2004, p. 331-346.
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meer bestaan om de geleden schade te compenseren.1581 In die zin kunnen oude 
sociale risico’s tegelijk ook ‘nieuwe’ risico’s vormen. Asbest is het type voorbeeld 
van een oud sociaal risico dat tegelijk ook een nieuw sociaal risico vormt (over de 
aanpak van asbest als nieuw sociaal risico zie hierna hoofdstuk 13).1582

1210. In zijn boek Magic Mineral to Killer Dust1583 toonde de Britse auteur 
Tweedale aan dat asbestziekten eind negentiende eeuw en begin twintigste eeuw 
zeker geen ‘uniek’ industrieel risico vormden. De ontwikkeling van de industrie 
en van de toegenomen mechanisering vanaf medio de negentiende eeuw (de 
‘modernisering’) leidde in het begin van vorige eeuw tot een algemene toename 
van het aantal ernstige arbeidsongevallen en tot een sterke stijging van het aantal 
beroepsziekten.1584 Vooral de arbeidsongevallen sprongen daarbij in het oog. In 
het geval van een beroepsziekte was het immers vaak veel lastiger om de oorzaak 
(of de cumulatie van oorzaken) van de gezondheidsaantasting te achterhalen. Ook 
de povere hygiënische leefomstandigheden van fabrieksarbeiders konden een rol 
spelen bij de verklaring van de slechte gezondheidstoestand van de beroepsbevol-
king. Omwille van de soms lange latentietijd traden de ziekteverschijnselen in het 
geval van beroepsziekten bovendien vaak pas na verloop van tijd op bij de getrof-
fenen. Dat was zeker het geval voor de asbestgerelateerde aandoeningen.1585

1211. Vanaf 1850 ontstond in de onderzochte landen in de nasleep van de indus-
triële revolutie de zware industrie (waarbij onder meer te denken valt aan groot-
schalige mijnbouw, scheepsbouw, stoommachines, en textiel- en isolatie-indus-
trie). Door concentraties van mensen rondom fabrieken ontstond er langzaam 
maar zeker een fabrieksproletariaat met alle gevolgen van dien. Zware arbeid 
onder moeilijke en slechte hygiënische omstandigheden veroorzaakte tubercu-
lose en andere infectieziekten. Onder arbeiders en vakverenigingen groeide eind 
negentiende en begin twintigste eeuw onrust en ontevredenheid over hun arbeids-
omstandigheden en over de fi nanciële gevolgen van daaruit voortvloeiend letsel 
of overlijden.1586 Door de vermarkting van het maatschappelijk leven (de opkomst 
van de vrije markt) en het verdwijnen van de traditionele samenlevingsverbanden 
(zie hierna) nam de sociale onveiligheid toe. Risico’s op ziekte, werkloosheid en 

1581 U. Beck, a.w. 1999, p. 77.
1582 E. Belliard, “Responsabilité et socialization du risqué”, La semaine juridique 2005, p. 1139 e.v.
1583 G. Tweedale, a.w. 2000, p. 18-30.
1584 V. Hugo, Les misérables, Signet Classic, 1987, 1467 p.
1585 Asbestgerelateerde gezondheidsaandoeningen (mesothelioom, longkanker, asbestose) worden 

immers gekenmerkt door latente latentietijden van gemiddeld twintig tot veertig jaar tussen 
het ogenblik van blootstelling aan asbest en het intreden van de ziekte (zie eerder hoofdstuk 
twee).

1586 J. Chelius, “Liability for Industrial Accidents: a Comparison of Negligence and Strict Liability 
Systems”, Journal of Legal Studies 1974, 293-309; P. Fishback, “Liability Rules and Accident 
Prevention in the Workplace: Empirical Evidence from the Early Twentieth Century”, Journal 
of Legal Studies 1987, p. 305-328.
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meer in het algemeen: het noodlot, konden niet meer gedeeld worden binnen de 
eigen informele sociale kring, maar bleven ten laste van de individuen die erdoor 
getroff en werden, hetgeen tot schrijnende toestanden aanleiding gaf. “Tant qu’il y 
aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne 
pas etre inutiles” schetste Victor Hugo de situatie van de fabrieksarbeiders in 1862 
in het voorwoord van zijn roman Les Misérables. Het boek getuigt van de sociale 
bewogenheid bij een deel van de opkomende burgerij in het Frankrijk van de 
negentiende eeuw en beschreef de ontwikkeling van de ideeën omtrent sociale 
rechtvaardigheid in deze kringen in deze periode. De erbarmelijke leef- en werk-
situatie van de arbeiders eind negentiende eeuw (lange werkdagen, lage lonen, 
vrouwen- en kinderarbeid in fabrieken, mensonwaardige werkomstandigheden, 
onhygiënische huisvesting en ondervoeding) werden eveneens indringend 
beschreven door Louis Paul Boon in 1971 in zijn roman Pieter Daens of hoe in de 
negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en onrecht.1587 Ze 
stonden in schril contrast met de stijgende productie in deze periode van de 
opkomst van de (asbest)industrie.

1212. Net zoals werkgevers in andere takken van industrie en nijverheid, wil-
den werkgevers in de asbestindustrie deze spagaat tussen de verwachtingen van 
de beroepsbevolking en de reële leef- en arbeidsomstandigheden in eerste instan-
tie niet zelf overbruggen. In ieder geval wilden ze niet opdraaien voor de ‘alge-
mene levensrisico’s’ waaronder hun arbeiders gebukt gingen (en waaraan deze 
vaak zelf een aandeel hadden, door hun slechte leefgewoonten, zoals roken en 
dronkenschap, zo was de algemene perceptie).1588 Navolgende brief van de toen-
malige directeur van het Britse asbestverwerkend bedrijf Turner & Newall vormt 
een goede illustratie van het destijds geldende mens- en maatschappijbeeld. De 
directeur van het bedrijf had een brief ontvangen van de advocaat van een oud-
werknemer die in 1943 op 37-jarige leeft ijd door asbestose was getroff en en daar 
uiteindelijk ook aan overleden was in 1950. De advocaat had namens de weduwe 
een aansprakelijkheidsprocedure ingespannen jegens het asbestbedrijf, maar de 
vordering was afgewezen op grond van verjaring. De advocaat had vervolgens aan 
de directeur gevraagd of hij, los van zijn wettelijke verplichtingen, niet een ‘ex 
gratia’ gebaar zou kunnen maken naar de weduwe. De brief gaf aanleiding tot een 
verontwaardigde reactie:

“In enclose a letter I have received from […], solicitor, about whom I know nothing. 
What I don’t like about this letter is the suggestion that we take advantage of the victims 
of asbestosis. In your reply I think it might be well to inform this man that it has been our 
consistent practice to pay far more to the victims of this industrial disease, than is pres-
cribed by law, but also to tell him if you can, discreetly, that in practice there has been 

1587 L.P. Boon, Pieter Daens of hoe in de negentiende eeuw de arbeiders van Aalst vochten tegen 
armoede en onrecht, De Arbeiderspers, 1992, 662 p.

1588 J. Chelius, a.w. 1974, p. 293-309; P. Fishback, a.w. 1987, p. 305-328.
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much abuse in administering the law, as we have many cases of death obviously caused 
by the usual diseases to which man is heir, but if by any chance a few particles of asbestos 
happen to be found in the lung, then coroners invariably bring in a verdict which invol-
ves a claim. I don’t like writing to a man of this sort, and if you could arrange for some-
one to see him some time I think it would be better, because he may be one of the type of 
solicitors who take up such cases on a percentage basis and he might very well make an 
improper use of anything you might say in a letter.”

1213. Ook van de overheden viel voor de individuele arbeider en zijn gezin wei-
nig steun te verwachten tegen risico’s op gezondheidsschade als gevolg van het 
werken in fabrieken. De Amerikaanse auteurs G. Markowitz en D. Rosner citeren 
in hun boek Deceit and Denial een brief van een moeder van elf kinderen, gericht 
aan President Franklin Delano Roosevelt tijdens de zware depressie in de Ver-
enigde Staten in de jaren dertig van vorige eeuw. De echtgenoot van deze dame 
had als arbeider in een loodfabriek een loodvergift iging opgelopen en was arbeids-
ongeschikt geraakt. Eén van de kinderen van het echtpaar was zwaar gehandicapt 
geboren. Vermoed werd dat de zware loonintoxicatie van de vader hieraan ten 
grondslag lag. De vrouw omschreef haar kind als een ‘industry’s child’ en vroeg in 
haar brief of de overheid kon tussenkomen om de familie te ondersteunen en om 
ervoor te zorgen dat de industrie voldoende preventiemaatregelen zou nemen om 
dergelijke schadegevallen in de toekomst te voorkomen. De overheid (zowel de 
federale overheid als de lokale overheid) liet weten zelf niets te kunnen doen en 
verwees door naar lokale liefdadigheidsinstellingen.1589

1214. Historisch onderzoek wijst uit dat de overheid en de industriëlen zich 
nochtans wel bewust waren van de kwetsbare toestand van de arbeiders in deze 
periode, maar dit lange tijd niet als een sociaal probleem zagen of als een vergoe-
dingsvraagstuk waarvoor zij verantwoordelijk waren, dit in tegenstelling tot de 
empathische insteek van de overheid en jurisprudentie vandaag.1590 Hoewel door 
de jaren heen de koppeling tussen kennis, macht en verantwoordelijkheid steeds 
het instrument geweest is om risico’s te verplaatsen of te (her)verdelen, werd in 
deze periode nog geen koppeling gemaakt tussen de kennis en macht van de 
werkgever bij het laten verrichten van de arbeid enerzijds en zijn verantwoorde-
lijkheid voor de in zijn bedrijf veroorzaakte schade ten gevolge van het uitvoeren 
van die arbeid anderzijds. De eigen verantwoordelijkheid van het individu stond 
nog voorop. Uiteraard speelde bij dit alles de rechtspolitieke ‘tijdsgeest’ in the sha-
dow of the law een belangrijke rol. De maatschappelijke aandacht voor een bepaald 
probleem, wordt immers, zoals de Amerikaanse sociologen Douglas en Wil-
davsky benadrukken1591, mee bepaald door de sociale context waarin het pro-

1589 G. Markowitz en D. Rosner, Deceit and Denial: Th e Deadly Politics of Industrial Pollution, 
Berkely and Loss Angeles, University of California Press 2002, p. 1-3.

1590 J. Puissant, “1886, la contre-réforme sociale?” in P. Van Der Vorst, Cent ans de droit social 
Belge, Brussel, Bruylant, 1986, p. 78.

1591 M. Douglas en A. Wildavsky, a.w. 1982, p. 86.
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bleem zich afspeelt en de op dat ogenblik geldende ideeën over het dragen van het 
eigen (nood)lot.

De weigering van de overheid om bijstand te verlenen in schrijnende gevallen 
van armoede eind negentiende en begin twintigste eeuw kan gezien worden tegen 
de achtergrond van een samenleving gedomineerd door economisch-liberalisti-
sche idealen met de nadruk op de status van de persoon (de eer en goede naam) 
en de bescherming van het privébezit, en waar het private rechtssysteem slechts 
een rol kan spelen bij inbreuken op negatieve vrijheden (aantasting van de eer en 
goede naam of van het eigendomsrecht). Het Burgerlijk Wetboek verleende aan 
alle burgers wel een ruime vrijheid van ongestoord handelen en contracteren, 
maar deze vrijheid kon uiteraard maar beleefd worden door diegenen die zelf 
reeds over de nodige economische middelen beschikten.1592

1215. Tot aan het begin van de twintigste eeuw golden in de onderzochte landen 
geen bijzondere beschermingsregelingen die strekten tot bescherming van arbei-
ders die het slachtoff er werden van een arbeidsongeval of beroepsziekte of tot 
bescherming tegen andere klassieke sociale risico’s zoals ziekte, armoede, ouder-
dom of werkloosheid.1593 De enige mogelijkheid die het rechtssysteem aan arbei-
ders bood om te voorzien in een fi nanciële vergoeding voor economische schade 
en verlies aan arbeidsinkomen, na een arbeidsongeval of een beroepsziekte, was 
het instellen van een aansprakelijkheidsvordering tegen de werkgever, hetgeen 
zowel vanuit moreel als vanuit fi nancieel oogpunt moeilijk haalbaar was voor de 
modale arbeider en zijn gezinsleden, nog daargelaten de hoge hordes die het sys-
teem van het klassieke aansprakelijkheidsrecht opwierp.1594 Niet verwonderlijk 
bleef bijvoorbeeld in België in het geval van de tienduizenden ernstige arbeidson-
gevallen (op een totaal van 35.000) die voor de invoering van de Arbeidsongeval-
lenwet gemiddeld jaarlijks plaatsvonden, bijvoorbeeld meer dan 70% onver-
goed.1595

1216. Volgens de klassieke leer van het aansprakelijkheidsrecht is de pleger 
van een schadeverwekkende daad (moreel en juridisch) verplicht om de schade 
te vergoeden, op voorwaarde dat zijn schadeverwekkende gedraging als onrecht-
matig kan worden aangemerkt en dat de gedraging aan de veroorzaker kan wor-
den toegerekend (zie randnummer).1596 De inzet en de inhoud van het aanspra-

1592 Zie hierover onder meer V. Vervliet, a.w. 2007, p. 43 e.v.; zie ook R. Schwitters, “Riskante aan-
sprakelijkheid”, Recht en Kritiek 1991, p. 171 e.v.; A.J. Hoekema, “Rechtssociologische aanteke-
ningen bij het schadevergoedingsrecht”, NJB 1980, p. 977 e.v.

1593 J. Chelius, a.w. 1974, 293-309; P. Fishback, a.w. 1987, p. 305-328.
1594 H. Bocken, “Van fout naar risico. Een overzicht van de objectieve aansprakelijkheidsregelin-

gen naar Belgisch recht”, TPR 1984, p. 329-415.
1595 J. Van Langendonck, “Arbeidsongeval en aansprakelijkheid”, TSR 1988, p. 73 e.v.
1596 In elk van de onderzochte rechtstelsels ligt de nadruk op de gedraging van de 

schadeveroorzaker:“Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan 
worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden.” 
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kelijkheidsrecht had in de tijdsgeest van de negentiende eeuw echter een geheel 
andere betekenis dan vandaag. De Franse Code civil van 1804 had als uitgangs-
punt immers niet dat de schade vergoed moet worden door de veroorzaker 
ervan, maar wel dat ieder zijn eigen schade behoort te dragen.1597 Deze bepaling 
moet gezien worden in het licht van de liberale agrarische tijdsgeest van toen, 
waar zich weinig ongevallen voordeden, waar fouten vrij gemakkelijk konden 
worden aangetoond en waar er doorgaans een verband bestond tussen de ernst 
van de fout en de omvang van de schade.1598 Slechts wanneer de schade aange-
richt werd door de foutieve gedraging van een schadeveroorzaker kon het slacht-
off er de schade trachten te verhalen op de dader (‘pas de responsabilité sans 
faute’), waarbij de lichtste fout volstond om aansprakelijkheid te genereren 
(‘chaque faute entraîne la responsabilité’).1599 De wetgever plaatste in het aan-
sprakelijkheidsrecht met andere woorden de schijnwerpers op de schadeveroor-
zaker (en de vraag of zijn gedrag vanuit maatschappelijk oogpunt ‘laakbaar’ of 
‘verwijtbaar’ was) en niet op de bescherming van de (gezondheid en veiligheid 
van de) benadeelde en dus op de vraag of de benadeelde vanuit maatschappelijk 
oogpunt een aanspraak op bescherming/vergoeding toekwam. In deze periode 
bestond in de onderzochte landen dus nog een eenvoudig fout- en aansprake-
lijkheidsleerstuk, dat niet was beïnvloed door wat men later een ‘zorgplicht’ zou 
noemen ten aanzien van andermans gerechtvaardigde belangen.1600 De insteek 
van het aansprakelijkheidsrecht was dat van een relatie tussen gelijke burgers 
die louter de grenzen van elkaars vrijheid hadden te respecteren.1601 Het kader 
van de regels van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht strekte er toe 
om vast te stellen waartoe iemand ‘verplicht’ was, in het licht van het respect van 
deze grenzen van (de (economische) rechten en vrijheden) van anderen (het 
zogenaamde ‘laissez faire’ liberalisme).1602 Faalde de benadeelde bij het bewijs 
van enige fout, van juridisch relevante schade, of van het causaal verband tussen 
beiden, of besloot hij zijn belangen niet zelf te handhaven om hem moverende 
reden (zoals de hoge kosten van een aansprakelijkheidsprocedure)1603, dan viel 

(art. 6:162 BW) (Nederlands recht); “Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade 
wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te 
vergoeden.”(art.  1382 BW) (Belgisch recht); “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à 
autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer” (art. 1382 C.c.) 
(Frans recht).

1597 Zie over dit ‘fundament’ van het aansprakelijkheidsrecht onder (veel) meer: T. Hartlief, Ieder 
draagt zijn eigen schade. Enige opmerkingen over de fundamenten van en ontwikkelingen in het 
aansprakelijkheidsrecht, Deventer, Kluwer, 1997, p. 11 e.v.

1598 J. Chelius, a.w. 1974, 293-309; P. Fishback, a.w. 1987, p. 305-328.
1599 N. Olsak, “L’utilisation politique du droit des obligations dans la pensée de la Belle époque”, 

RRJ 1995, p. 31 e.v.
1600 H. Bocken, a.w. 1984, p. 329-415.
1601 V.Vervliet, a.w. 2007, p. 43 e.v. zie ook R. Schwitters, a.w. 1991, p. 171 e.v.; A.J. Hoekema, a.w. 

1980, p. 977 e.v.
1602 N. Olsak, a.w. 1995, p. 31 e.v.
1603 De pleger van een onrechtmatige daad is wel verplicht om de onrechtmatig veroorzaakte 

schade (volledig) te vergoeden in elk van de onderzochte rechtstelsels, maar de handhaving 
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hij terug op het traditionele uitgangspunt van het privaatrecht: ‘chacun pour 
soi’.1604

1217. Het gegeven dat het aansprakelijkheidsrecht moeilijk inzetbaar was in de 
negentiende eeuw als instrument voor de compensatie van schade opgelopen 
door de arbeid, betekende overigens nog niet dat benadeelden van een arbeidsge-
relateerd ongeval of ziekte voor de uitwerking van professionele schadeverzeke-
ringen tot die tijd steeds aan hun lot werden overgelaten.1605 Sterker: de vaststel-
ling dat benadeelden een (al dan niet substantieel) deel van hun ‘sociale schade’ in 
het maatschappelijk leven (kosten van arbeidsongeschiktheid, ziektekosten, en 
dergelijke meer) niet als ‘juridische schade’ via het aansprakelijkheidsrecht kon-
den verhalen op een daarvoor via het aansprakelijkheidsrecht aangewezen ‘aan-
sprakelijke’, werd tot aan de periode van de Industriële Revolutie niet als abnor-
maal of verontrustend ervaren. Om de evolutie naar de inzet van het 
aansprakelijkheidsrecht en de sociale verzekeringen als mechanisme voor de ver-
goeding van schade goed te bezien, is het noodzakelijk om eerst een paar stappen 
terug te zetten.

12.2.2. PREMODERNE TIJD: PARTICULIERE ZORGARRAN-
GEMENTEN BINNEN DE SCHOOT VAN DE EIGEN 
KLEINE NETWERKEN

1218. Daartoe moet teruggekeerd worden naar de periode voor de industriële 
revolutie. In deze periode werd de zorg voor zieken en arbeidsongeschikten nog 
in grote mate overgelaten aan het eigen netwerk dat zorgde voor sociale bescher-
ming: de ruimere familie, waarbinnen meerdere generaties samenleefden die 
sterk met elkaar verbonden waren.1606 Het sociale leven speelde zich destijds 
vooral af binnen deze extended family waarbinnen iedereen iedereen goed kende. 
Degene die ziek, arbeidsongeschikt of werkloos raakte, kon in de eerste plaats bij 
zijn of haar ‘eigen’ informele netwerken van hulp terecht. De ruimere familie 

van deze vergoedingsplicht (en dus van zijn eigen rechtens relevante belangen) wordt overge-
laten aan de individuele gedupeerde.

1604 N. Olsak, a.w. 1995, p. 31 e.v.; T. Hartlief, a.w. 1997; Vgl. C.H. Sieburgh, Toerekening van een 
onrechtmatige daad, diss. Groningen 2000, hoofdstuk I; M.J.P Verburgh, “Zelf dragen van 
geleden schade, regel of uitzondering,” NJB 1980, p. 173.

1605 J. Chelius, a.w. 1974, p. 293-309; P. Fishback, a.w. 1987, p. 305-328.
1606 Zie hierover vanuit historisch perspectief: T. De Moor, “Participating is more important than 

winning: the impact of socio-economic change on commoner’ participation in eighteenth- 
and nineteenth-century Flanders”, Continuity and Change 2010, p.  405-433; T. De Moor, 
“Inleiding. De rol van instituties voor collectieve actie in de vroegmoderne samenleving”, 
Leidschrift  2010, p.  7-19; T. De Moor, “Th e Silent Revolution: A New Perspective on the 
Emergence of Commons, Guilds, and Other Forms of Corporate Collective Action in Western 
Europe”, International Journal of Social History 2006, p. 175-208; zie vanuit rechtssociologisch 
perspectief A. De Swaan, a.w. 1997.
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zorgde voor de opvang van ‘sociale risico’s’ door te voorzien in hulp bij ziekte, 
werkloosheid of ongevallen, dus door te voorzien in sociale veiligheid. Hoewel in 
het privaatrecht de notie ‘solidariteit’ vooral ziet op een verbintenisrechtelijke 
gehoudenheid van schuldenaren tot een bepaalde schuld of een bepaalde ver-
plichting (de zogenaamde ‘in solidum’ gehoudenheid van schuldenaren), is het 
‘recht’ op zorg (en de verplichting tot het verlenen van zorg) in familieverband 
van oudsher ook herkend en ondersteund door het privaatrecht.1607 In 1804 wer-
den daartoe reeds wettelijke afdwingbare vormen van familiale solidariteit tussen 
burgers ingeschreven in het Burgerlijk Wetboek. Zo rustte op de ouders bijvoor-
beeld de wettelijk afdwingbare plicht om hun niet-zelfstandige kinderen levens-
onderhoud, opvoeding en een passende opleiding te geven (cf. art. 203 e.v. van de 
Franse Code civil).1608 In de steden in West-Europa leidde de toenemende bevol-
kingsdichtheid en het huwelijkspatroon (gekenmerkt door een late huwelijksleef-
tijd van zowel mannen als vrouwen, en een hoog percentage alleenstaanden)1609 
in de premoderne samenleving na verloop van tijd tot gaten in de sociale bescher-
ming van de familiale netwerken. Deze gaten werden opgevuld doordat, vooral in 
de steden, bepaalde beroepsgroepen zich zouden gaan verenigen als gilden. De 
gilden waren in die tijd nog grotendeels ambachtelijk georganiseerd binnen klei-
nere verbanden. Spinners, wevers, volders, smeden, leerlooiers en bijna alle andere 
meesters van de toenmalige ‘ambachten’ stelden immers maar kleine groepen 
‘gezellen’ te werk.1610 Binnen de structuur van deze gilden waren in het algemeen 
belang (dit wil zeggen: in het belang van alle leden van de beroepsgroep) ook col-
lectieve voorzieningen opgericht die zagen op het risico van arbeidsongeschikt-
heid, werkloosheid of overlijden, en op de gevolgen daarvan voor het lid van de 
beroepsgroep en eventueel voor zijn gezinsleden. Een aansprakelijkheidsvorde-
ring tegen de veroorzaker van schade zou binnen deze kleine netwerken op grote 
weerstand zijn gestoten, nu het niet alleen als ongepast zou worden ervaren om 
een familielid, buurman of gezel in rechte aan te spreken1611, maar het nastreven 
van privédoeleinden en het beschermen van privébelangen ook niet paste binnen 
de fi losofi e van de groep waarbinnen collectieve goederen en diensten werden 
gedeeld.1612 Binnen de dorpskern, de familie of de beroepsgroep golden voor het 
beheer en de dagelijkse werking van de groep eigen regels die door de leden van 
de institutie waren opgesteld en die onder meer zagen op de toegangsvoorwaar-

1607 E. Tjong Tjin Tai, “Zorg, privaatrecht en publiekrecht: van ondersteuning naar handhaving, 
en terug”, Recht der Werkelijkheid 2010, p. 9.

1608 E. Alfandari en F. Tourette, Actions et aides sociales, Dalloz, 2011, p. 80 e.v. en 535 e.v. Concrete 
aanspraken die uit het recht op zorg voortvloeien lastens de gemeenschap (de overheid) zou-
den in de loop van de twintigste eeuw vooral vorm krijgen via het socialezekerheidsrecht (zie 
hierna).

1609 T. De Moor en J. Luiten Van Zanden, Vrouwen en de geboorte van het kapitalisme in West-
Europa, Amsterdam, Boom, 2006, 121 p.

1610 J. Viaene, a.w. 1976.
1611 R. Schwitters, a.w. 1991.
1612 T. De Moor, a.w. 2010 en 2006.
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den tot de groep, de rechten en de plichten van de leden ervan, en over de vraag 
bijvoorbeeld hoe gebruik kon en mocht gemaakt worden van de (gemeenschap-
pelijke) goederen en diensten van de groep. Ook bestonden regels over wat te doen 
bij een overtreding van deze regels. Daarbij was vaak sprake van een oplopende 
lijst aan sancties, die, afh ankelijk van de frequentie van de inbreuken, in ernst 
varieerden, bijvoorbeeld van het verlies of de inbeslagname van goederen tot het 
verlies van het lidmaatschap van de groep.1613 Ook bestonden eigen handhavings-
mechanismen: het toezicht op de naleving van de regels gebeurde door alle leden 
van de groep, die allen een eigen en rechtstreeks belang hadden bij de naleving 
van de regels door eenieder. Sociale controle was dan ook uiterst eff ectief. Elk lid 
van de groep zou immers gehinderd kunnen worden door het freerider-gedrag 
van een buur of gezel.1614

1219. Douglas en Wildavsky hebben betoogd dat de wijze waarop individuen 
tegen risico’s en (on)veiligheid aankijken, sterk bepaald wordt door de veiligheid 
en de vaste structuren van de groep waarbinnen ze leven en functioneren.1615 In 
de vroegere collectieve structuren, waarin de groepsdimensie heel sterk aanwe-
zig was, werden risico’s niet gepercipieerd als bedreigingen voor het individu, 
maar louter als bedreigingen voor de groep. Zodra men tot de groep behoorde, 
waren de gevoelens van individuele veiligheid relatief groot. Het belangrijkste 
was dat men tot de groep behoorde.1616 De nood aan een (juridisch afdwingbaar) 
recht op bijstand of hulp jegens de overheid of aan een systeem van private of 
sociale verzekeringen, laat staan aan de inzet van het aansprakelijkheidsrecht als 
vergoedingsmechanisme, werd dus nog niet ervaren in de premoderne maat-
schappij.

1220. De industriële revolutie en de bevolkingstoename die ermee gepaard gin-
gen enerzijds, en de opkomst van het nationale overheidsgezag anderzijds, zouden 
deze kleinschalige samenlevingsverbanden doen afb rokkelen. In de tijdsgeest van 
de industriële samenleving raakte het belang van particuliere collectieve structu-
ren, netwerken en voorzieningen op de achtergrond. De private eigendomsstruc-
tuur werd naar voor geschoven als middel bij uitstek om de economische groei te 
stimuleren. De bestaande netwerken van gedeelde voorzieningen en collectieve 
goederen verdwenen onder druk van de overheid die ook zelf meer en meer con-
trole zou willen gaan uitoefenen over het economische leven en de goederen en 
gronden in de samenleving.1617 Vanaf de negentiende eeuw zou de natiestaat zich 
gaan ontwikkelen en het centrale gezag van overheden en hun greep op het maat-

1613 T. De Moor, a.w. 2010 en 2006.
1614 Er was door vele instituties zelfs in een sanctieplicht voorzien voor diegenen die overtredingen 

van de regels niet signaleerden. Zie hierover T. De Moor, a.w. 2010 en 2006.
1615 M. Douglas en A. Wildavsky, a.w. 1982, p. 86.
1616 T. De Moor, a.w. 2010 en 2006.
1617 T. De Moor, a.w. 2010 en 2006.



Deel 4. De ontwikkeling van private en sociale verzekeringsarrangementen
naar aanleiding van de asbestkwestie

562 Intersentia

schappelijk leven alleen maar gaan toenemen. Zo schaft e het Franse Decreet van 
15 februari 1791 bijvoorbeeld de corporaties af en werd de heroprichting van deze 
verenigingen van burgers in gilden en beroepsgroepen verboden onder de Franse 
Wet-Le Chapelier van 15 juni 1791.1618 Dit alles had tot gevolg dat er zich één ‘vrije’ 
markt zou gaan ontwikkelen vanuit al deze instituties (families, dorpskernen, gil-
den) met een eigen ruil- en wisselsysteem.1619 Leden van een beroepsgroep zouden 
niet langer alleen goederen en diensten gaan produceren voor de eigen collectivi-
teit (het dorp, het beroepsgilde, de familie) waarbinnen ze met elkaar samenleef-
den, maar ook voor de ‘vrije markt’ waarin ze de afnemers van goederen en dien-
sten niet langer persoonlijk kenden. Het nastreven van persoonlijke doeleinden en 
winstbejag door individuen kwam daardoor meer centraal te staan. De individu-
ele burger moest zich in de logica van de vrije markt immers kunnen verzekeren 
van de resultaten van zijn eigen inspanningen op het land of in de handel.1620 
Omgekeerd, waren burgers voor hun noden en behoeft en ook niet meer uitslui-
tend aangewezen op het eigen kleine particuliere netwerk zoals voorheen, maar 
konden ze een beroep doen op de vrije markt met zijn grotere en meer anonieme 
instituties zoals de fabrieken, de vakverenigingen, de kerk, enzovoort. De produc-
tie van goederen en diensten werd aldus onttrokken aan de ‘logica’ van de sociale 
verhoudingen, die een logica van interne reciprociteit was, en werd in de plaats 
daarvan onderworpen aan een andere economische logica.1621

1221. De aard van de verhouding van wederzijdse afh ankelijkheid, de ‘interde-
pendence’ tussen burgers in de vrije markt, wijzigde ook sterk. De relaties met 
dorpsgenoten en ambachtslieden werden beperkter, onpersoonlijker en minder 
op elkaar betrokken dan de relaties binnen het eigen dorp en het eigen ambacht 
waren geweest, waar iedereen iedereen goed kende. Een dergelijk proces waarbij 
de dichte banden tussen burgers op het niveau van een hechte dorpsgemeenschap 
ingeruild werd door een ‘losse’ verzameling individuen, doordat de vermarkting 
van de samenleving toenam, werd door Geert Mak treff end geïllustreerd in zijn 
boek Hoe God verdween uit Jorwerd.1622

1618 A. Maes en B. Van Buggenhout, a.w. 2003, p. 583.
1619 Deze rechtssociologische analyse van de ‘openvouwing’ van kleinere netwerken en instituties 

tot één vrije markt is van de hand van A. De Swaan, a.w. 1991.
1620 T. De Moor, a.w. 2010.
1621 Opvallend is dat informele sociale netwerken door de opkomst van internet terug aan een 

opmars bezig zijn. Waar vroeger vertrouwen mogelijk was in de buurt of wijk waar iedereen 
iedereen kende, is dat vertrouwen nu mogelijk omwille van de visibiliteit en transparantie van 
goederen en dienstverlening (cf de uitwisselingssite ebay); zie hierover recent nog de bericht-
geving in het NOS journaal 21  augustus 2012: http://nos.nl/video/409267-websites-voor-
lenen-blijken-succes.html.

1622 G. Mak, Hoe God verdween uit Jorwerd, Amsterdam, Atlas, 1996, 400 p.
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12.2.3. HET VERDWIJNEN VAN PARTICULIERE ZORG-
ARRANGEMENTEN IN DE NEGENTIENDE EEUW

1222. Door de industrialisering en de modernisering, en door het stijgende 
gebruik van machines en de inzet van andere gevaarlijke producten (waaronder 
asbest), nam vanaf de negentiende eeuw tegelijk met het verdwijnen van de oude 
zelfredzaamheidsverbanden, ook het aantal professionele ongevallen en beroeps-
ziekten aanzienlijk toe, en groeide, paradoxaal genoeg, ondanks de ‘modernise-
ring’ van de samenleving precies de nood aan sociale bescherming.1623 Doordat 
burgers in fabrieken grotendeels dezelfde werkzaamheden verrichtten en dicht op 
elkaar woonden in dezelfde stadsbuurten in dezelfde leefomstandigheden, liepen 
zij logischerwijs ook meer kans op dezelfde gezondheidsrisico’s, waaronder het 
risico op blootstelling aan allerlei ziektekiemen zoals tuberculose.1624 De indivi-
duele onveiligheidsgevoelens van arbeiders en hun gezinsleden werden daarbij 
nog versterkt omdat ze niet meer in groep konden gedeeld worden. Voor de ver-
goeding van de kosten verbonden aan sociale risico’s konden burgers immers 
geen beroep meer doen op de eigen kring van beroepsgenoten of verwanten. De 
eigen collectieve oplossingen binnen de familie of de beroepsgroep waren ver-
dwenen, zeker in stedelijke omgevingen.1625 En hoewel de nieuwe productieorga-
nisaties (de fabrieken en grote industriële ondernemingen) in omvang sterk waren 
toegenomen, was er niet tegelijk voorzien in nieuwe verzorgingsarrangementen 
voor onderlinge steun bij tegenspoed. Hulpbehoevenden konden bij arbeidsonge-
schiktheid of werkloosheid dus enkel nog terugvallen op de (in stedelijke gebie-
den heel beperkte) familiale opvangstructuren.1626 Naast de familie nam de kerk 
en, meer specifi ek, namen de kloostergemeenschappen de zorg voor behoeft igen 
op tot aan het eind van de achttiende eeuw. Naar aanleiding van de Franse Revo-
lutie en de daarmee samenhangende secularisering (ontkerkelijking) van de 
maatschappij, zou die rol voor de kerk in de negentiende eeuw gaan verdwijnen. 
Wel konden diegenen die alsnog uit de boot vielen (bv. omdat ze niet konden 
steunen op de hulp van een familiaal netwerk), in nood ook nog hulp trachten te 
zoeken bij particuliere liefdadigheidsorganisaties.1627

1223. Omdat het dagelijks leven van het zogenaamde ‘fabrieksproletariaat’ 
(mannen, vrouwen en kinderen) zich afspeelde in en rond de fabrieken, werd de 
voortdurende dreiging van ongevallen met onoverzienbare schade een belang-
rijke trigger voor sociale onrust onder de fabrieksarbeiders en hun gezinsleden, 

1623 J. Chelius, a.w. 1974, 293-309; P. Fishback, a.w. 1987, p. 305-328.
1624 In deze periode werd voor het eerst de noodzaak aangevoeld van degelijke epidemiologische 

kennis en werd gestart met epidemiologische onderzoeken en epidemiebestrijding, die in het 
kader van de opkomende asbestproblematiek hun nut zouden bewijzen.

1625 T. De Moor, a.w. 2010; A. de Swaan, a.w. 1997.
1626 A. Maes en B. Van Buggenhout, a.w. 2003.
1627 Na verloop van tijd zou deze taak naar de burgerlijke overheden verschuiven (A. Maes en B. 

Van Buggenhout, a.w. 2003).
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en dit vanuit een welbegrepen onderlinge solidariteit (‘het kan iedereen overko-
men’).1628 Het is in die context dat de inzet van het aansprakelijkheidsrecht en 
van de private aansprakelijkheidsverzekeringen als vergoedingsmechanisme 
voor het eerst aandacht kreeg. Daar waar voordien de gedachte gold dat de kosten 
van arbeidsongeschiktheid, ziekte, werkloosheid enzovoort in beginsel voor reke-
ning van de getroff ene dienden te blijven (met als achterliggende gedachte dat het 
kosten betreft  waar elke burger bij wijze van ‘normaal risico’ in het alledaagse 
leven nu eenmaal tegenaan loopt), groeide de wens om dit soort schade te ver-
schuiven naar de werkgever en naar zijn fabriek die het economische en sociale 
leven van burgers in toenemende mate was gaan beheersen.1629 De industriële 
revolutie had er ook voor gezorgd dat in fabrieken niemand ‘iedereen’ nog kende, 
omwille van het grote aantal arbeiders dat samen werd geplaatst.1630 Dit maakte 
het ook makkelijker om de schade (te trachten) neer te leggen bij de fabriek waar-
mee men geen persoonlijke afh ankelijkheidsrelaties onderhield, eerder dan bij 
een buur, een gilde- of familielid.1631

1224. Al snel zou echter blijken dat het aansprakelijkheidsrecht als vergoe-
dingsmechanisme voor schade veroorzaakt door industriële risico’s moeilijk 
inzetbaar was. Gelet op de complexiteit van de technologische en industriële ont-
wikkelingen was het immers vaak bijzonder moeilijk om individuele oorzaken 
van schadegevallen aan te duiden, laat staan om het foutief karakter ervan aan-
nemelijk te maken.1632 Dat is vandaag het geval, maar gold ook al destijds. Uit 
onderzoek blijkt dan ook, weinig verwonderlijk, dat de succesratio van een vorde-
ring van een arbeider uit onrechtmatige daad tegen zijn werkgever bij arbeidsge-
relateerde schade in diverse landen uiterst gering was in de negentiende eeuw. In 
de eerste plaats botste de werknemer op allerlei juridische obstakels die te maken 
hadden met een strikte toepassing van de regels van het aansprakelijkheidsrecht. 
Daarnaast speelde ook het feit mee dat vele arbeidsongevallen en beroepsziekten 
hoe dan ook niet goed passen in het systeem van het aansprakelijkheidsrecht. In 
de eerste plaats is er de vereiste van het bewijs van de fout van de werkgever, die 
bij schade door arbeidsongevallen of beroepsziekten niet altijd te leveren valt. 
Immers, zelden begaat de werkgever een aantoonbare fout die als oorzaak van de 
schade kan worden aangenomen. De schade van de werknemer is vaak het gevolg 
van een risico in de sfeer van de werknemer, zoals onvoorzichtigheid, vermoeid-
heid, gebrek aan kennis of ervaring, of is te wijten aan toeval, overmacht of de fout 
van een derde.1633 Daarnaast speelde het moeilijke bewijs van de causaliteit de 

1628 J. Chelius, a.w. 1974, 293-309; P. Fishback, a.w. 1987, p. 305-328.
1629 J. Chelius, a.w. 1974, 293-309; P. Fishback, a.w. 1987, p. 305-328.
1630 A. De Swaan, a.w. 1991.
1631 Zie ook in deze zin: R. Schwitters, a.w. 1991.
1632 H. Bocken, a.w. 1984, p. 329-415.
1633 V. Vervliet, a.w. 2007, p. 43 e.v. zie ook R. Schwitters, a.w.1991, p. 171 e.v.; A.J. Hoekema, a.w. 

1980, p. 977 e.v.
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werknemer vaak parten. Naast deze juridische obstakels zorgden ook allerlei 
fi nanciële en sociale obstakels ervoor dat het aansprakelijkheidsrecht als compen-
satiemechanisme voor het gros van de arbeidsbevolking buiten bereik bleef. Er 
was in deze periode dus zeker nog geen sprake van een omslag in het denken in 
de richting van een ‘claimcultuur’. Eind van de negentiende c.q. begin van de 
twintigste eeuw groeide echter wel, tegelijk met de opkomst van de asbestindus-
trie, het verzet van fabrieksarbeiders tegen hun miserabele leefomstandigheden, 
en tegen het feit dat de negatieve last van sociale risico’s uitsluitend voor hun 
rekening kwam.1634

1225. De arbeiders kregen bij hun strijd voor meer sociale bescherming de 
steun van de opkomende socialistische partijen en van de vakverenigingen, die 
ijverden voor algemeen stemrecht en voor een betere sociale wetgeving. Ook in 
katholieke kringen was men immers niet onverschillig gebleven voor de sociale 
problematiek van het ‘fabrieksproletariaat’. Onder impuls van de encycliek Rerum 
Novarum, die Paus Leo XIII uitgaf in 18911635, begon de katholieke burgerij zich 
voor het lot van de arbeidersbevolking te interesseren en te engageren. Waar de 
rol voor de ‘armenzorg’ voordien aan private liefdadigheidsinstellingen werd 
overgelaten kwam er in België bijvoorbeeld in 1891 wetgeving op de organisatie 
van de openbare armenzorg tot stand via de Wet van 27 november 1891. In 1925 
zou de Belgische overheid de ‘commissies van openbare onderstand’1636 inrichten 
als publiekrechtelijke instellingen met de nodige werkingsmiddelen en met als 
maatschappelijk doel ‘de ellende te helen en te voorkomen’. Deze vorm van sociale 
bescherming functioneerde echter nog niet als een sociale verzekering, maar zag 
enkel op een vorm van hulp of bijstand aan de meest behoeft igen.1637

1226. Bij de beroepsbevolking groeide ondertussen de behoeft e aan een bescher-
ming tegen sociale risico’s die verder ging dan de garantie van de loutere bestaans-
zekerheid. Verregaande sociale onrust lag aan de basis van het ontstaan van de 
eerste vormen van georganiseerde bedrijfsgezondheidszorg en van wetten die 
zagen op de bescherming van arbeiders tegen onveilige werkomstandigheden. De 
wetgever zou in alle onderzochte landen een begin van een privaatrechtelijke 
zorgplicht opleggen aan de werkgever, via publiekrechtelijke wetgeving.1638 Het 
ging daarbij nog niet om het creëren van een resultaatsverbintenis voor de werk-

1634 Zie voor een beschrijving van betogingen en andere acties in Belgische fabrieken bv. J. Puissant, 
a.w. 1986, p. 81-85.

1635 De encycliek Rerum novarum wordt gezien als het beginpunt van ‘de sociale leer’ van de 
Rooms-Katholieke Kerk. Zie hierover P. Vandenhove, “Over de sociaal-economische leer van 
de Katholieke Kerk”, Emmaus 2010, p. 16 e.v.

1636 Deze commissies van openbare onderstand waren de voorlopers van de huidige Openbare 
Centra voor Maatschappelijk Welzijn jegens dewelke behoeft igen een subjectief recht op maat-
schappelijke dienstverlening kunnen laten gelden.

1637 A. Maes en B. Van Buggenhout, a.w. 2003, p. 581-582.
1638 E. Tjong Tjin Tai, a.w. 2010, p. 12.
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gever maar om een loutere inspanningsverbintenis.1639 Waar voordien weinig 
animo bestond bij werkgevers en overheden om onveilige of ongezonde arbeids-
omstandigheden te verbeteren (bv. via verlichting, ventilatie, zondagsrust, vaste 
arbeidsuren), het was nu eenmaal goedkoper om de ‘beschadigde’ of ‘opgebruikte’ 
arbeiders te vervangen dan om in beschermende maatregelen te voorzien, veran-
derde dit uitgangspunt onder invloed van de permanente onrust, stakingen en 
andere acties van met name fabrieksarbeiders, vakverenigingen en de opkomende 
arbeiderspartijen. Henriëtte Roland Holst schreef hierover in 1918:

“Hoe sterker de vakbeweging werd, d.w.z. hoe meer de organisaties uitgroeiden tot reus-
achtige, honderdduizenden arbeiders omvattende lichamen met een omslachtige 
bureaucratische machinerie en een aanzienlijk collectief vermogen, des te groter moest 
de aarzeling van de bestuurders worden om dit alles – incluis hun eigen positie in de 
weegschaal te stellen, dus ook des te voorzichtiger hun politiek, des te sterker hun nei-
ging, om zoveel mogelijk elk openlijk confl ict te vermijden en door onderhandeling en 
vergelijk te vervangen. Iedere grote staking moest vermeen worden, behalve in geval de 
kansen op overwinning als ‘t ware mathematisch zeker waren: slechts als wel overlegde 
zet op een schaakbord kon zij genade vinden.”1640

1227. In Nederland kwam de eerste expliciete erkenning van het recht op veilig-
heid en gezondheid van werknemers in de arbeidssfeer er met de arbeidswetten 
van 1889 en met de Wet op de individuele arbeidsovereenkomst van 1907 die een 
contractuele veiligheidsverbintenis avant la lettre oplegde aan de werkgevers.1641 
Deze wetgeving zag vooral op preventie (en dus op het zoveel mogelijk ex ante 
voorkomen) van werknemersschade. In 1895 werd de Veiligheidswet uitgevaar-
digd, die in eerste instantie enkel betrekking had op arbeid in fabrieken en werk-
plaatsen. Voor specifi eke sectoren werden nog aanvullende wetten uitgevaardigd. 
De Phosphorluciferwet (1901) bijvoorbeeld verbood het gebruik van witte fosfor 
bij de fabricage van lucifers in verband met de daaraan verbonden gezondheidsri-
sico’s. In 1906 werden hierover overigens reeds mondiale afspraken gemaakt. 
Andere voorbeelden van specifi eke wetgeving waren de Mijnwet (1903), de Cais-
sonwet (1905) en de Steenhouwerswet (1911).1642 In het Verenigd Koninkrijk wer-
den in 1931 met de Factory Act maatregelen uitgevaardigd die zagen op stofb e-
strijding in de werkplaats in het algemeen en op asbestmaatregelen in het 
bijzonder.1643 Daarnaast ontstonden in deze periode ook systemen van overheids-
toezicht op de naleving c.q. de handhaving van deze wetgeving (via de arbeidsin-
specteurs). Vanaf eind negentiende eeuw zouden meer en meer arbeidsinspec-
teurs worden ingezet om de veiligheid en arbeidshygiëne in de fabrieken te gaan 

1639 E. Tjong Tjin Tai, a.w. 2010, p. 12.
1640 H. Roland Holst-van der Schalk, De revolutionaire massa-actie, Rotterdam, W.L. en J. Brusse’s 

Uitgeversmaatschappij, 1918.
1641 Y. Waterman, a.w. 2009, p. 86 en 112.
1642 M.G.P. Peeters, a.w. 2005.
1643 G. Tweedale, a.w. 2000, p. 29 e.v.
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bewaken.1644 Met het groeiende aantal arbeids- en veiligheidswetten nam ook het 
toezicht op de naleving van de sociale wetgeving toe. De aandacht van de arbeids-
inspecteurs was daarbij vooral gericht op de ongevallen met machines en andere 
gevaarlijke werktuigen, veroorzaakt door een verkeerd gebruik van, of een defect 
aan, machines. Asbest vormde daarop een uitzondering, omwille van de opval-
lende gevaren en risico’s verbonden aan een blootstelling die reeds de arbeidsin-
specteurs in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk begin van de twintigste eeuw 
waren opgevallen. Over België en Nederland zijn (mij) in dit verband uit die peri-
ode geen gegevens bekend.1645

1228. Meer aandacht voor de arbeidsomstandigheden van de arbeidersbevol-
king en het vermijden van ernstige arbeidsongevallen (ex ante) loste het probleem 
van de arbeiders nadat schade was ontstaan (ex post) natuurlijk nog niet op. 
 Hoewel beleidsmakers en industriëlen in de diverse continentale landen in de 
negentiende eeuw, begin twintigste eeuw nog uitgingen van de gedachte dat 
arbeidsongevallen en beroepsziekten (die ondanks de veiligheidswetgeving tóch 
ontstonden1646) een sociaal risico vormden dat de arbeider, in ruil voor zijn 
arbeidsloon, nu eenmaal moest dragen bij de uitoefening van zijn werkzaamhe-
den (in ruil voor zijn arbeidsloon), groeide ook de overtuiging dat het onrecht-
vaardig zou zijn om werkgevers niet (deels) te laten instaan voor de schade ver-
oorzaakt door arbeid in dienstverband, al was het maar via een tussenkomst ‘ex 
gratia’.1647

1229. Tegelijkertijd met de uitwerking van de regelgeving met betrekking tot de 
zorgplicht van de werkgever voor de veilige werkomgeving van werknemers, vol-
trok zich begin vorige eeuw ook in het civiele schadevergoedingsrecht een grote 
ontwikkeling. Met name deed zich een verschuiving voor op het vlak van de aan-
sprakelijkheid van de werkgever van ‘fout’ als grondslag voor aansprakelijkheid 
naar ‘risico’ als nieuwe grondslag voor aansprakelijkheid, ter tegemoetkoming 
aan potentiële slachtoff ers van gevaarlijke activiteiten.1648 Vanaf de tweede helft  
van de negentiende eeuw kwam er een ontwikkeling op gang die erop zag burgers 
ex post te beschermen tegen schade veroorzaakt door gevaarlijke machines. De 
zware bewijslast van de (identifi catie van een) fout van de werkgever als oorzaak 
van de schade werd gemilderd. Rechters lieten benadeelden vanaf het begin van 

1644 F.Ewald, a.w. 1991, p. 467.
1645 Zie eerder hoofdstuk twee.
1646 Er was destijds geenszins sprake van een nultolerantie ten aanzien van de verwezenlijking van 

asbestgezondheidsschade ten gevolge van beroepsrisico’s.
1647 G. Tweedale, a.w. 2002, p. 29 e.v.
1648 H. Bocken, “Rechtstreekse verzekeringen voor derden en andere wisseloplossingen voor aan-

sprakelijkheid en aansprakelijkheidsverzekering” in J. Rogge (ed.), Liber Amicorum Rene Van 
Compel, Diegem, Kluwer, 1998, 23-38; H. Bocken, a.w. 1984, 329-415; zie hierover voor 
Nederland P. Scholten, Schadevergoeding buiten overeenkomst en onrechtmatige daad, diss. 
Amsterdam,1899.
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de vorige eeuw ook vaak toe om voor hun verlies aan arbeidsinkomen een vergoe-
ding te vorderen van de werkgever, die voor deze schade verantwoordelijk werd 
geacht, zelfs wanneer deze laatste strikt gezien geen fout in causaal verband met 
de schade kon worden verweten.1649 Deze verlaging van de hordes van het aan-
sprakelijkheidsrecht via de verschuiving van de fout naar ‘de verantwoordelijk-
heid voor het risico op gezondheidsschade’ als aanknopingsgrond voor aanspra-
kelijkheid1650, was het gevolg van een min of meer groeiende consensus in de 
maatschappij dat arbeidsgerelateerde schade niet meer uitsluitend voor rekening 
mocht komen van de arbeiders bij wie de schade insloeg, en die tegen de fi nanciële 
gevolgen van een dergelijk ongeval beschermd moesten worden.1651

1230. In België en Frankrijk, waar de literatuur en rechtspraktijk in die periode 
nog sterk op elkaar betrokken was, probeerden respectievelijk Charles Sainctelet 
en Marc Sauzet zelfs de bewijslast bij arbeidsongevallen om te keren. Zij probeer-
den de bewijslast bij een aansprakelijkheidsprocedure te leggen bij de werkgever 
via de invoering van de contractuele veiligheidsverplichting van de werkgever als 
een ‘resultaatsverbintenis’.1652 De werkgever huurde de arbeidskrachten van de 
werknemer in, zo was de gedachte, en diende deze aan het einde van de overeen-
komst ook weer in dezelfde staat aan de arbeider terug te geven.1653 Elke inbreuk 
op de fysieke integriteit van de werknemer tijdens en door de arbeid impliceerde 
een schending van deze resultaatsverbintenis, die tot aansprakelijkheid aanlei-
ding gaf, behoudens het bewijs van een vreemde oorzaak aan de zijde van de 
werkgever. Deze theorie vond ook ingang bij de lagere rechtspraak maar zou uit-
eindelijk afgewezen worden.1654 Bijna een eeuw later zou deze theorie echter 
opnieuw worden ingezet, dit keer succesvol, in het kader van het bewijs van een 
onverschoonbare fout van de werkgever naar aanleiding van de asbestproblema-
tiek in Frankrijk. Ook zou in de literatuur in de onderzochte rechtstelsels verder 
geprobeerd worden om op grond van artikel van 1384 BW, dat betrekking heeft  
op de aansprakelijkheid voor gebrekkige zaken, een risicoaansprakelijkheid van 
de werkgever in het leven te roepen.

1231. De invoering van een risicoaansprakelijkheid voor de werkgever vond 
voor het eerst plaats in Engeland via de Workmen’s Compensation Act van 1897. 
Een van de fervente voorstanders van de invoering van dergelijke risicoaanspra-
kelijkheid was de Franse auteur Saleilles, die pleitbezorger was van ‘la théorie du 

1649 H. Bocken, a.w. 1998, 23-38; H. Bocken, a.w. 1984, p. 329-415.
1650 Een objectieve aansprakelijkheidsregeling stelt de benadeelde vrij van de verplichting om het 

bewijs te leveren van de onzorgvuldige gedraging van de veroorzaker van de schade, en van de 
moeilijkheid om uit te zoeken door wiens gedraging de schade in feite is ontstaan, doordat de 
aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd naar een ‘risicodrager’.

1651 H. Bocken, a.w. 1998, p. 23-38; a.w. 1984, p. 329-415.
1652 J. Van Langendonck, “Arbeidsongeval en aansprakelijkheid”, TSR 1988, p. 73 e.v.
1653 J. Van Langendonck, “Arbeidsongeval en aansprakelijkheid”, TSR 1988, p. 73 e.v.
1654 V. Vervliet, a.w. 2007, p. 66 e.v.
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risque’ als alternatief voor de vereiste van onrechtmatige gedraging.1655 De Franse 
wetgever zou onder invloed van de theorieën van Saleilles in 1898 overigens een 
algehele risicoaansprakelijkheid van de werkgever invoeren.1656 De aanknopings-
factor voor aansprakelijkheid werd in die zin veranderd dat de werkgever nu 
moest instaan, niet alleen voor zijn eigen foutieve gedragingen of nalaten bij het 
doen of laten uitvoeren van de arbeid, maar ook voor het risico op ongevallen dat 
het gevaarlijke werk met machines nu eenmaal met zich meebracht. Deze evolu-
ties zouden uiteindelijk gestopt worden via de invoering van de objectieve aan-
sprakelijkheid van de werkgever met een verzekeringsplicht van de werkgever 
enerzijds, in ruil voor een absolute immuniteit van de werkgever anderzijds (zie 
hierna).1657

12.2.4. DE INTRODUCTIE VAN DE VERPLICHTE WERK-
GEVERSVERZEKERINGEN VOOR WERKNEMERS-
SCHADE

12.2.4.1. De erkenning en subsidiëring van private zorgarrangementen door de 
overheid

1232. Het aansprakelijkheidsrecht stond ook in die periode als vergoedingsme-
chanisme niet alleen. Naast een stijgend beroep op het aansprakelijkheidsrecht 
als vergoedingsmechanisme voor arbeidsgerelateerde schade, gingen arbeiders en 
hun vakverenigingen naar oud gildenpatroon immers in eerste instantie ook 
nieuwe particuliere verzorgingsarrangementen opzetten, via de oprichting van 
steunfondsen, zoals fabriekskassen. Deze ‘steunkassen’ waren gestoeld op het 
principe van verzekering en mutualisering van risico’s per beroepsgroep. De kas-
sen hadden veel gemeen met de regelingen die waren opgericht tegen onverwachte 
rampspoed binnen de gilden zoals begrafenisfondsen, werkloosheidskassen, 
ongevallenverzekeringen, enzovoort.1658 De kassen, die steunden op privé-initia-
tief waren zowel terug te vinden in België (‘Kassen van onderlinge Bijstand’) als in 
Duitsland (de ‘Hilfskassen’) als in Nederland (de ‘Fabrieksfondsen’).1659 Naast 
deze initiatieven die uitgingen van de arbeiders zelf, gingen ook christelijk geïn-
spireerde werkgevers kinderbijslagkassen oprichten die in een zekere tegemoet-
koming voorzagen voor arbeiders met kinderen. Problematisch aan al deze arbei-

1655 G. Viney en P. Jourdain, Les condicions de la responsabilité, Traité de droit civil, 1998, p. 157 en 
p. 1047-1048, p. 1053-1055.

1656 G. Viney en P. Jourdain, Les condicions de la responsabilité, Traité de droit civil, 1998, p. 157 en 
p. 1047-1048, p. 1053-1055.

1657 J. Van Langendonck, a.w. 1988, p. 80.
1658 Zie hierover G. Vanthemsche, “De oorsprong van de werkloosheidsverzekering in België: vak-

bondskassen en gemeentelijke fondsen (1890-1914)”, Tijdschrift  voor Sociale Geschiedenis 1985, 
p. 130 e.v.

1659 V. Vervliet, a.w. 2007, p. 21 e.v.
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dersfondsen was echter dat ze veelal niet zagen op een goede spreiding van de 
risico’s. Integendeel, arbeiders uit dezelfde fabriek, die zich samen onderling gin-
gen verzekeren, leden vaak aan dezelfde soort beroepsziekten (zo kampte in 
asbestbedrijven een groot percentage van de beroepsbevolking na verloop van 
zekere tijd met asbestose, en, als ze lang genoeg leefden, ook met longkanker en/
of mesothelioom).1660 Ook bestond er vanuit de arbeiders en vakverenigingen een 
zekere weerstand en wantrouwen tegenover de participatie van werkgevers zelf 
aan deze fabriekskassen1661, omdat die participatie werd gepercipieerd als een 
oneigenlijk drukkingsmiddel om stakingen en sociale onrust te voorkomen, 
zodat het succes van deze arrangementen al bij al beperkt bleef, en het merendeel 
van de arbeiders bij tegenslag (ziekte, verwondingen, winterkou) toch aangewe-
zen bleef op de ‘armenzorg’.1662

1233. Onder impuls van de opkomende arbeidersbeweging zouden de plaatse-
lijke onderlinge steunfondsen omgevormd worden tot mutualiteiten (ziekenfond-
sen). Het idee van de opvang van de ‘klassieke’ sociale risico’s (armoede, ziekte, 
werkloosheid) door mutualisering van bepaalde sociale risico’s, was zoals eerder 
aangeduid niet nieuw. Het had ook bestaan binnen de gilden- en ambachten-
structuur. Wel nieuw in deze periode was, naast de opkomst van de mutualiteiten, 
die zonder winstoogmerk optraden, de opkomst van private verzekeringsmaat-
schappijen die, los van enige band met de fabriek, het ambacht, de beroepsgroep 
of een politieke beweging of vakbondsbeweging, op zoek waren naar ‘markten’ 
voor hun verzekeringsactiviteiten, en waarbij solidariteit met onbekende derden 
voor het eerst als verzekeringstechniek (los van de morele connotaties die het 
solidariteitsprincipe vandaag heeft ) uitgewerkt werd.1663 De nieuwe verzekerings-
maatschappijen probeerden bijvoorbeeld de directeuren in de nieuwe industrie-
takken over te halen tot verzekering van hun burgerrechtelijke aansprakelijkheid 
voor arbeidsgerelateerde gezondheidsschade van het personeel. Dit werd het 
begin van de vrijwillige arbeidsongevallenverzekeringen voor werkgevers.

1234. Veel huidige verzekeringsmaatschappijen vinden hun oorsprong in een 
dergelijke onderlinge coöperatie.1664 Waar de mutualiteiten zagen op het verzeke-
ren van gezondheidsrisico’s, zonder winstoogmerk (zoals de collectieve vergoe-
dingsregelingen binnen de gilden en coöperaties), ontstonden nu grotere onder-

1660 Ook andere sociale risico’s waren in gelijke mate aanwezig onder de leden van de onderlinge 
steunfondsen: arbeiders liepen bv. statistisch dezelfde kansen op bepaalde ongevallen en 
waren vaak gelijktijdig werkloos.

1661 Deze kassen die mede gefi nancierd werden door de werkgevers waren niet erg populair bij de 
beroepsbevolking omdat ze ook ingezet werden als instrument om een zekere mate van erken-
telijkheid bij de arbeiders trachten af te dwingen tegenover de onderneming die het beheer 
over de fabrieksfondsen in eigen handen hield; zie hierover G. Vanthemsche, a.w. 1985.

1662 R. Schwitters, a.w. 1991.
1663 J. Viaene, a.w. 1976.
1664 J.M. Bekkering, Private verzekering van sociale risico’s, Den Haag, SDU, 1994, p. 27.
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nemingen met winstoogmerk. Deze eerste verzekeringsmaatschappijen namen 
vaak de vorm aan van een onderlinge waarborgmaatschappij die personen of 
ondernemingen collectiviseerde die geen enkel andere gemeenschappelijk doel en 
belang hadden dan een specifi ek gemeenschappelijk risico (bv. schade uit arbeids-
ongevallen) onderling te verzekeren. Ieder jaar werd berekend hoe hoog de totale 
schade was onder de leden van de verzekeringscoöperatie. Deze schade werd ver-
volgens verdeeld volgens een bepaalde sleutel (bv. de waarde van het verzekerde 
object) onder de leden.1665 Verzekeren is immers niets anders dan het collectivi-
seren van sociale risico’s, waarvan niet bekend is wie zij zullen treff en, en waarvan 
de verwezenlijking de fi nanciële draagkracht van elke individuele verzekeringne-
mer te boven gaan. Ik merk daarbij op dat de Amerikaanse verzekeringsmaat-
schappijen, Prudential Insurance Company en Metropolitan Life Insurance Com-
pany begin vorige eeuw het risico op gezondheidsschade van asbestwerknemers 
zo ernstig achten dat asbestwerknemers volgens hen uit de verzekeringspolissen 
moesten worden geweerd.1666 De oplossing via de private aansprakelijkheidsver-
zekeringen loste dus van meet af aan, zowel voor werkgevers als werknemers, niet 
alles op wat betreft  de omgang met asbestrisico’s.

1235. De overheden in de onderzochte landen hebben zich in eerste instantie 
zelf nauwelijks beziggehouden met het uitbouwen van een sociaal vangnet voor 
de opvang van sociale risico’s. Dit beschouwden ze grotendeels als een taak van 
liefdadigheidsinstellingen.1667 Naarmate het centrale overheidsgezag toenam, 
groeide echter ook de wil van de overheid om sociale problemen op te lossen. 
Voor de overheid was een goede beheersing van de sociale risico’s immers een 
noodzakelijke voorwaarde voor de groei van de vrije markt en van de handel.1668 
Het besef dat het aansprakelijkheidsrecht vaak geen oplossing bood bij arbeidson-
gevallen en beroepsziekten, en het stijgend beroep op private aansprakelijkheids-
verzekeringen door werkgevers, leidde tot de subsidiëring van privé-verzeke-
ringsinitiatieven door de overheid, en vervolgens tot de uitbouw van een stelsel 
van ‘sociale verzekeringen’.1669 Eerst gebeurde dit via de erkenning door de over-
heid van de (nog) bestaande fabriekskassen. Vervolgens gebeurde dit door de sub-
sidiëring en de verdere uitwerking/uitbreiding ervan tot andere beroepsgroepen. 
Dit was onder meer het geval voor de zogenaamde ‘kassen voor onderlinge bij-
stand’ in België1670 die er onder meer toe strekten om de arbeidsgerelateerde 
schade op te vangen (‘caisses de secours’) en waarvan de oudste initiatieven terug 
te vinden zijn in de sector van de mijnindustrie. De werkgevers zelf waren van-

1665 J. Viaene, a.w. 1976.
1666 P. Swuste, A. Burdof en J. Klaver, a.w. 1988, p. 13.
1667 A. Maes en B. Van Buggenhout, a.w. 2003, p. 585.
1668 A. De Swaan, a.w. 1997, p. 13-24.
1669 A. De Swaan, a.w. 1997, p. 13-24.
1670 Zie over de ontstaansgeschiedenis onder meer G. Vanthemsche, “De oorsprong van de werk-

loosheidsverzekering in België: vakbondskassen en gemeentelijke fondsen (1890-1914), 
Tijdschrift  voor Sociale Geschiedenis 1985, 130 e.v.
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zelfsprekend ook op zoek naar methodes om met de stijgende verwachtingen van 
hun beroepsbevolking rekening te houden, al was het maar om de sterk gevreesde 
mogelijkheid van juridische acties in het bedrijf, die ook invloed had op de stij-
ging van de productiekosten en op het bevestigen c.q. versterken van de sociale 
onrust onder de arbeidersbevolking, te dempen.1671 Als compromis gingen werk-
gevers bijdragen aan de fabriekskassen voor arbeiders (persoonsschadeverzeke-
ringen), naast de verzekeringsdekking die ze zelf onderschreven bij de jonge 
 privéverzekeraars (eigen aansprakelijkheidsverzekeringen). De Nederlandse 
socioloog De Swaan benadrukte dat de bijdrage van werkgevers aan verzekerin-
gen voor werknemersschade, voornamelijk ingegeven was door pragmatische 
overwegingen.1672 Het akkoord van de werkgevers was immers ingegeven door de 
angst voor sociale onrust en gericht op de bestendiging van de gevestigde orde en 
de economie.1673 Solidariteit vanuit een welbegrepen rationeel eigenbelang (verti-
cale (top-down) solidariteit) verschilt immers van de abstracte solidariteit die 
berust op overwegingen van onderlinge afh ankelijkheid tussen ‘gelijken’ in infor-
mele sociale netwerken (horizontale solidariteit).1674

12.2.4.2. De ontwikkeling van een systeem van verplichte werkgevers-
verzekeringen voor arbeidsongevallen

1236. Door de verschillende overheden werden eind van de negentiende en 
begin van de twintigste eeuw in Europa bijzondere wetten uitgevaardigd die op 
beperkte gebieden een verzekeringsplicht voor de werkgever invoerden. De eerste 
vormen van een verplichte verzekering voor de werkgever ontstonden in de meest 
riskante sectoren op zware ongevallen. In België was dat bijvoorbeeld het geval in 
de zeevaart en in de (kool)mijnbouw, naar aanleiding van de vele zware mijnon-
gevallen in de periode rond 1839.1675

Op nationaal niveau werden dergelijke verzekeringen voor het eerst doorge-
voerd in een forfaitaire vorm door Bismarck, eerst in Pruisen in 1870 en vervol-
gens over het eengemaakte Duitsland in 1881. In Duitsland werd in 1881 een ver-
plicht stelsel voor sociale verzekeringen tegen professionele schade ingevoerd, dat 
gefi nancierd werd door werknemersbijdragen en werkgeversbijdragen.1676 Keer-

1671 H. Roland Holst-van der Schalk, a.w. 1918.
1672 A. De Swaan, Zorg en de Staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europaen de Vernigde 

Staten in de Nieuwe Tijd, Amsterdam, Bert Bakker, 1997, p. 13-24; zie ook F. Ewald, a.w. 1991. 
Niet alleen het beleid van de werkgevers zelf, ook de sociale politiek van overheden heeft  zich 
sinds begin vorige eeuw volgens De Swaan vooral ontwikkeld vanuit de noodzaak om de 
‘gevestigde klassen’ en hun economie en industrie te beschermen tegen potentiële ontwrich-
tende krachten die voortkomen uit de massa. Van een ‘globaal plan’ voor de aanpak van sociale 
risico’s in de professionele sfeer was dus geen sprake.

1673 A. De Swaan, a.w. 1997, p. 14.
1674 P. Spicker, a.w. 1991, p. 23.
1675 A. Maes en B. Van Buggenhout, a.w. 2003, p. 583.
1676 Zie hierover S. Kott, L’Etat social Allemand. Représentations et pratiques, Parijs, Belin, 1995, 

p. 117 e.v.
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zijde van deze nieuwe verzekeringen was dat ze enkel zagen op de bestaanszeker-
heid van de arbeiders. In de regel werd dus maar een beperkt deel van de inkom-
sten- en invaliditeitsschade vergoed. Voordeel voor de arbeiders was dan weer dat 
de weg van het burgerlijke aansprakelijkheidsrecht die vaak geen oplossing bood, 
niet meer gevolgd hoefde te worden. Ten aanzien van de arbeidsongeschiktheids-
schade die de arbeiders opliepen in dienstverband groeide aan het eind van de 
negentiende eeuw c.q. het begin van de twintigste eeuw immers de gedachte dat 
deze schade niet zozeer het gevolg was van de eigen fout (onvoorzichtigheid) of 
levenshouding (dronkenschap) van de werknemer, maar van het moderne 
arbeidsproces met al zijn onveiligheidsrisico’s waarvoor de werkgever de verant-
woordelijkheid droeg.1677

1237. Om slachtoff ers te beschermen, had de wetgever in Frankrijk naast de 
objectieve risicoaansprakelijkheid in eerste instantie voorzien in een fonds voor 
werkgevers die zich niet verzekerd hadden.1678 Vervolgens werd aan de werkgever 
die objectief aansprakelijk kon worden gesteld op grond van artikel 1384 lid 3 BW 
ook een verzekeringsplicht opgelegd. De werknemer kon (zodra hij aan de toepas-
singsvoorwaarden van de regeling had voldaan) zonder bewijs van de fout van de 
werkgever een forfaitaire vergoeding vorderen van deze laatste voor bepaalde 
(economische) schadeposten. Hij kon de werkgever voor het restant van de schade 
(welzijnsverlies, gezondheidsschade) wel niet meer in rechte aanspreken, behou-
dens het geval van een onverschoonbare fout (‘la faute inexcusable’). Het slachtof-
fer dat zelf een onverschoonbare fout had begaan in oorzakelijk verband met de 
schade, kwam geen recht op vergoeding toe.1679 De nieuwe aanpak van werkne-
mersschade steunde derhalve op drie pijlers. Naast de nieuwe verplichte verzeke-
ringsplicht voor werkgevers (eerste pijler), werd tegelijk ook voorzien in een 
 automatische maar forfaitaire schadeloosstelling van de getroff enen van arbeids-
ongevallen (tweede pijler) en in een immuniteit van de werkgevers tegen aanspra-
kelijkheidsvorderingen (derde pijler).

1238. De opkomst van de verplichte arbeidsongevallenverzekeringen had een 
aanzienlijke verbreding van de (zorg)plichten van de werkgevers voor het welzijn 
van de werknemers (ex post) tot gevolg. Op de werkgever rustte nu niet alleen 
meer de verplichting om voor een veilige werkomgeving te zorgen voor zijn per-
soneel, maar ook om de schade te vergoeden wanneer het toch misliep (door in 
voldoende verzekeringsdekking te voorzien). Uitgangspunt van deze zorgplicht a 
posteriori was daarbij niet langer de fout of de individuele verantwoordelijkheid 
van de werkgever, maar de verantwoordelijkheid van de werknemer.

1677 F. Ewald, a.w. 2002, p. 277.
1678 G. Viney en P. Jourdain, a.w. 1998, p. 157, p. 1047-1048, p. 1053-1055.
1679 Zie hierna hoofdstuk tien.
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1239. In Nederland en Duitsland zou men overigens, in tegenstelling tot wat het 
geval was geweest in Frankrijk (en in België) niet eerst werken met een objectieve 
aansprakelijkheid van de werkgever, maar meteen gaan werken met een systeem 
van publiekrechtelijke verzekeringen1680 voor schade aan derden.1681 In deze lan-
den kreeg de nieuwe vergoedingsregeling voor arbeidsgerelateerde gezondheids-
schade dus direct vorm buiten de contouren van het aansprakelijkheidsrecht. Via 
de invoering van een systeem van verzekeringen voor professionele schade werd 
het aansprakelijkheidsrecht als vergoedingsmechanisme meteen vervangen door 
een verzekeringsstelsel, onder controle van de overheid. Doel van deze aanpak 
was de solvabiliteit van het vergoedingssysteem te garanderen. In eerste instantie 
werden de vergoedingen uitbetaald door de overheid die ook de premies hiervoor 
inde bij de werkgevers of de kosten verhaalde op de werkgever die koos voor de 
‘eigenrisicobenadering’.1682

1240. In Nederland kan de Ongevallenwet van 1901 worden beschouwd als de 
eerste sociale verzekeringswet, die voorzag in verbetering van de positie van de 
werknemer. De Ongevallenwet van 1901 is de eerste van een serie Ongevallenwet-
ten (beroepsrisicoverzekeringswetten), die het principe van het risque profession-
nel als grondslag hebben. Vanaf 1919 werd aan dat stelsel via de Invaliditeitswet 
de invoering van een algemene ziekteverzekering toegevoegd, die het risque social 
als grondslag had. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze wet werd 
bij de Rijksverzekeringsbank neergelegd.1683 Aan de hand van de Ongevallenwet 
genoot de gedupeerde werknemer een vergoeding van de geleden inkomens-
schade en de gemaakte kosten van geneeskundige behandeling na een arbeidson-
geval.1684 Concreet kon een gewonde arbeider of zijn familie in Nederland na de 
invoering van de Ongevallenwet in 1901 bijvoorbeeld een beroep doen op de bij-
zondere compensatieregeling via een tussenkomst van de overheid. De Rijksver-
zekeringsbank beoordeelde de medische toestand van de betrokkene en ging over 
tot uitkeringen aan de getroff ene of zijn nabestaanden. De werkgevers fi nancier-
den deze regeling hetzij via premies, hetzij via een eigenrisicoregeling waarbij de 
overheid de gemaakte kosten kon verhalen.1685 De gewonde arbeider had na een 
carenzperiode1686 van twee dagen recht op een uitkering van 70% van zijn loon en 
een vergoeding voor medische kosten. Na een periode van zes weken (‘observatie-
tijd’) had hij recht op een rente afh ankelijk van de graad van arbeidsongeschikt-
heid. Bij overlijden hadden de nabestaanden recht op een uitkering op basis van 
maximaal 60% van het loon van de arbeider. Op enkele uitzonderingen na, kon 

1680 Duitsland was de grote voorloper op het vlak van sociale verzekeringen in continentaal Europa 
(zie hierover V. Vervliet, a.w. 2007, met verwijzingen).

1681 F. Ewald, a.w. 1991.
1682 V. Vervliet, a.w. 2007.
1683 F.B. Bakels, a.w. 2009, p.111.
1684 S.D. Lindenbergh, a.w. 2009, p. 2-3.
1685 P.S. Fluit en A. C.J.M. Wilthagen, a.w. 2001, p. 107-125.
1686 Dit is de periode na aanvang van de verzekeringsovereenkomst waarbinnen een verzekerde 

nog geen recht heeft  op een uitkering bij realisatie van het verzekerde risico.
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een werknemer zijn of haar werkgever niet meer civielrechtelijk aansprakelijk 
stellen. De foutnotie was vrijwel volledig uit deze regeling verdwenen, zowel aan 
de zijde van de werkgever, maar evengoed aan de zijde van de werknemer.1687

1241. Zoals in de omringende landen het geval was, reikte de toepassing van de 
Ongevallenwet in eerste instantie slechts tot de werknemers van de meer gevaar-
lijke industrietakken. In 1921 werd het toepassingsgebied van de Ongevallenwet 
uitgebreid tot vrijwel alle bedrijven, met uitzondering van de land- en tuinbouw, 
zeevaart en zeevisserij. Voor deze industrietakken werden aparte regelingen uit-
gewerkt. Door de invoering van de Ongevallenwet werd het civiele aansprakelijk-
heidsrecht met betrekking tot werkgevers met een verzekeringsplicht grotendeels 
buitenspel gezet. De toenmalige minister van Sociale Zaken legitimeerde dit door 
erop te wijzen dat de civielrechtelijke last niet bovenop de zware last van de 
omvangrijke bijdrageplicht aan een publiekrechtelijke vergoedingsregeling gelegd 
zou moeten worden.1688 De gedachte was dat de zekerheid van een uitkering voor 
werknemers in gevaarlijke bedrijfstakken ten koste moest gaan van het volledig 
vergoeden van de schade in het geval van een ernstig ongeval.1689

1242. Ook in België en Frankrijk zou de objectieve aansprakelijkheidsregeling 
uiteindelijk evolueren naar een verzekering tot vergoeding van de schade 
van  werknemers (onder de vorm van een indemnitaire persoonsverzekering, 
onderschreven door de werkgever, voor zijn werknemers bij een private 
ongevallenverzekeraar).1690 Hoewel het huidige systeem in beide landen nog zijn 
wortels heeft  in de historische pijlers van de forfaitaire vergoedingen en de immu-
niteit, is de vergoedingsregeling thans volledig verdwenen uit de kaders van het 
objectieve aansprakelijkheidsrecht. In beide landen bleven de twee overige pijlers 
echter behouden: de toepassing van het civiele aansprakelijkheidsrecht blijft  in 
principe uitgesloten (zowel aan de zijde van de werknemers als aan de zijde van de 
werkgevers), en de vergoedingen op grond van de arbeidsongevallen- en beroeps-
ziektenregeling blijven forfaitair. Waar België, Duitsland en Frankrijk nog steeds 
een duaal stelsel kennen voor de vergoeding van arbeidsongeschiktheidsschade 
(een onderscheid dat berust op de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid), werd 
een dergelijk duaal systeem in Nederland slechts gehandhaafd tot 1967.1691

1687 Wel verviel bij opzet aan de zijde van de werknemer het recht op een uitkering; wanneer dron-
kenschap aan de basis lag van het ongeval, werd de uitkering gehalveerd (zie hierover R. 
Schwitters, a.w. 1991, p. 172).

1688 P.S. Fluit en A. C.J.M. Wilthagen, “Het risque social”, in: A.Ph.C.M. Jaspers e.a. (red.), De 
gemeenschap is aansprakelijk… Honderd jaar sociale verzekering 1901-2001, Lelystad, 
Koninklijke Vermande, 2001, p. 107-125.

1689 P.S. Fluit en A. C.J.M. Wilthagen, a.w. 2001, p. 107-125.
1690 H. Bocken, a.w. 1998, 23-38; a.w. 1984, 329-415; P.S. Fluit en A. C.J.M. Wilthagen, ‘Het risque 

social’, in: A.Ph.C.M. Jaspers e.a. (red.), De gemeenschap is aansprakelijk… Honderd jaar soci-
ale verzekering 1901 – 200, Vermande 2001, p. 107-125.

1691 Zie hierover P.S. Fluit, Verzekeringen van solidariteit (dissertatie UvA), Deventer, Kluwer, 2001; 
P.S. Fluit en A. C.J.M. Wilthagen, a.w. 2001, p. 107-125.
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1243. Het belang van de arbeidsongevallenverzekeringen voor de ontwikkelin-
gen in het aansprakelijkheidsrecht kan niet voldoende worden benadrukt.1692 
Individuele risico’s op arbeidsongevallen en beroepsziekten werden nu geherdefi -
nieerd in termen van statistische risico’s, waarvan de kosten kwamen te liggen bij 
de werkgevers. De nieuwe (aansprakelijkheids)verzekeringstechniek had immers 
ook de mogelijkheid van de verschuiving en de spreiding van de schade geïntro-
duceerd. Drion verwoordde dit uitgangspunt als volgt:

“Het aansprakelijkheidsrecht kan proberen de schade aldus te verschuiven dat zij beter 
gespreid kan worden. Dit is ongetwijfeld een van de drijfveren geweest bij de algemeen 
waar te nemen ontwikkeling naar grotere aansprakelijkheid van de ondernemingen 
voor de schaden die in het kader van hun activiteit worden veroorzaakt. De onderne-
ming is beter in staat de schade te spreiden dan het individuele slachtoff er (…)”1693

12.2.4.3. De uitbreiding naar een sociale verzekering voor beroepsziekten

1244. Net als de arbeids- en veiligheidsreglementering zagen de eerste arbeids-
gerelateerde schadeverzekeringen enkel op het risico op arbeidsongevallen, en 
nog niet op de vergoeding van beroepsziekten, zoals asbestgerelateerde ziek-
ten.1694 Het probleem van het bewijs van de causaliteit lag en ligt bij beroepsziek-
ten veel moeilijker dan bij arbeidsongevallen. Bij beroepsziekten was er niet alleen 
soms een aanzienlijk tijdsverloop tussen de blootstelling aan het risico en de 
manifestatie van het risico, ook waren de inzichten in de wetenschap nog niet 
voldoende gerijpt wat betreft  de gevolgen van langdurige blootstelling aan 
bepaalde schadelijke stoff en, en rezen er problemen bij multicausaliteit, bijvoor-
beeld wanneer een werknemer tewerkgesteld was geweest bij verschillende werk-
gevers. Beroepsziekten speelden bijna geen rol bij de eerste besprekingen over 
professionele schadeverzekeringen. De aandacht voor beroepsziekten zou pas 
gaan toenemen onder invloed van internationale ontwikkelingen en de druk die 
uitging van de International Labour Organization (ILO).

1245. Vooral het Verenigd Koninkrijk speelde begin vorige eeuw een voortrek-
kersrol wat betreft  de arbeidsregulering en de bescherming van arbeiders tegen 
ziekte. Beroepsziekten vielen er vanaf 1906 onder de regelingen voor arbeidsonge-
schiktheid.1695 De Franse wetgever heeft  via de Wet van 25 oktober 1919 de risico-
aansprakelijkheid van de werkgever uitgebreid tot de beroepsziekten. Uiteindelijk 

1692 G. Viney en P. Jourdain, a.w. 1998, p. 157, p. 1047-1048, p. 1053-1055.
1693 H. Drion, a.w. 1955; zie over deze evolutie naar spreiding van risico’s ook H. Bocken, a.w. 1984.
1694 V. Vervliet, a.w. 2007. Dit was onder meer te wijten aan het gegeven dat men bij beroepsziekten 

veel moeilijker met zekerheid de exacte oorzaak van de beroepsziekte kan vaststellen. Dit laat-
ste is onder meer te wijten aan het soms lange tijdsverloop tussen de blootstelling aan een 
bepaald gevaarlijk product of stof in de arbeidssfeer en de manifestatie van de ziekte. Ook 
kunnen individuele factoren eigen aan de benadeelde (zoals slechte leef- en eetgewoonten, pre-
dispositie, enzovoort) eveneens een rol spelen bij de totstandkoming ervan.

1695 M.G.P. Peeters, a.w. 2005, p. 53.
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evolueerden de stelsels in alle onderzochte landen toch naar een verzekering voor 
beroepsziekten. Dit gebeurde hetzij via een uitbreiding van het bestaande verzeke-
ringssysteem voor arbeidsgerelateerde schade, hetzij via een eigen vergoedings-
systeem voor beroepsziekten. Hierbij speelden zoals aangeduid ook internationale 
ontwikkelingen een rol. Een van de belangrijke ontwikkelingen in dat verband is 
de acceptatie van het verdrag nr. 17 en 18 binnen de ILO, waarin bepaald werd in 
1925 dat de ILO-lidstaten een collectieve verzekering voor arbeidsongevallen 
(Verdrag nr. 17)1696 en voor beroepsziekten (Verdrag nr. 18)1697 moesten voorzien 
als onderdeel van hun ongevalswetgeving. De beroepsziekteverzekering moest 
krachtens de bepalingen van dit laatste verdrag betrekking hebben op drie speci-
fi eke beroepsziekten (met name beroepsziekten veroorzaakt door lood, mercu-
rium en anthrax), en moest ook zijn oorsprong vinden in een lijst van beroepen en 
werkzaamheden die aanleiding konden geven tot deze beroepsziekten en die door 
deskundigen was vastgesteld.1698 Er werd gekozen voor een dubbele lijst van 
industrietakken die onderworpen waren aan de beroepsziekteregeling en van 
ziekten die in deze industrieën als beroepsziekte in aanmerking kwamen. De 
opzet van deze eerste beroepsziektenlijst was dus zeer bescheiden. De verwachting 
was dat (minstens) over deze lijst van beroepsziekten en bedrijfsprocessen (zie ter 
illustratie hierna) consensus bestond bij de werkgevers, werknemers en overheden, 
zodat dit verdrag makkelijk zou kunnen worden geaccepteerd.1699

1696 Workmen’s Compensation (Accidents) Convention, 1925, zie voor de tekst www.ilo.org/ilolex/
english/convdisp1.htm.

1697 Workmen’s Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925, zie voor de tekst www.
ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm.

1698 M.G.P. Peeters, a.w. 2005.
1699 Zie voor een overzicht van de eerste beroepsziekten en veroorzakingsfactoren die op de lijst 

van de ILO werden geregisteerd hierna de overzichtstabel:

List of diseases and toxic substances
(ILO 1925)

List of corresponding industries and processes 
(ILO 1925)

Poisoning by lead, its alloys or compounds 
and their sequelae.

Handling of ore containing lead, including fi ne 
shot in zinc factories.
Casting of old zinc and lead in ingots.
Manufacture of articles made of cast lead or of 
lead alloys.
Employment in the polygraphic industries.
Manufacture of lead compounds.
Manufacture and repair of electric accumulators.
Preparation and use of enamels containing lead.
Polishing by means of lead fi les or putty powder 
with a lead content.
All painting operations involving the preparation 
and manipulation of coating substances, cements 
or colouring substances containing lead pigments.

Poisoning by mercury, its amalgams and 
compounds and their sequelae.

Handling of mercury ore.
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1246. Met het ILO-verdrag nr. 42 uit 19341700 zou de beroepsziektelijst van de 
ILO uitgebreid worden met beroepsziekten veroorzaakt door silicose, fosfor, arse-
nicum, benzeen, hydrocarbonaten, radium en met huidkanker. Aan deze beroeps-
ziekten zou een (grotendeels) niet-limitatieve lijst van risico bedrijfstakken en 
-beroepen worden gekoppeld. De eerste specifi eke asbestconventie die betrekking 
heeft  op asbest, zou pas in 1986 binnen de ILO worden uitgevaardigd. Wel werden 
voordien reeds in 1974 de Occupational Cancer Convention (Verdrag nr. 139)1701 
en in 1977 de Working Environment (Air Pollution, Noise and Vibration) Conven-
tion uitgevaardigd (Verdrag nr.  148)1702, die echter niet specifi ek zagen op 
asbestrisico’s. In de onderzochte landen werden asbestziekten overigens wel al 
eerder als beroepsziekten erkend (zie hierna).

1247. Ook België voldeed al vrij snel aan deze ILO-verdragsverplichtingen. De 
eerste Belgische beroepsziektewet dateert van 1927. De beroepsziekten werden in 
België niet geïntegreerd in het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwetge-
ving, maar geregeld via een afzonderlijke wet. De forfaitaire vergoedingen op 
grond van de beroepsziekteregeling werden uitbetaald door het Voorzorgsfonds, 
de voorloper van het Fonds voor Beroepsziekten. In tegenstelling tot de arbeids-
ongevallenwetgeving werd in België voor de vergoeding van beroepsziekten dus 
meteen gekozen voor een fondssysteem. De werkgevers uit de onderworpen 
industrieën, later alle werkgevers, betaalden een bepaalde premie aan het fonds In 
de meeste andere continentale landen werden beroepsziekten wel gelijkgesteld 
met arbeidsongevallen en onder het toepassingsgebied van de arbeidsongeval-
lenwetgeving gebracht. In Frankrijk was dat het geval voor een beperkt aantal 
ziekten in 1919.1703 Sinds 1946 is de arbeidsongevallen- en beroepsziekteregeling 
in Frankrijk volledig geïntegreerd in het socialezekerheidssysteem.1704

1248. In Nederland werd in 1928 nogmaals een wijziging aangebracht aan de 
Ongevallenwet, die ertoe heeft  geleid dat een toenemend aantal beroepsziekten 
zouden worden gelijkgesteld aan een bedrijfsongeval. Het inkomstenverlies en de 
kosten voor behandeling van enkele specifi eke beroepsziekten zouden ook betaald 
gaan worden door de Rijksverzekeringsbank, die later zou worden omgevormd 
tot de Sociale Verzekeringsbank.1705 Dit betekende dat de werkgever niet langer 
aansprakelijk gesteld kon worden door de werknemer, indien er sprake was van 
een vergoeding op grond van de Ongevallenwet in geval van een beroepsziekte. 
Artikel 7A:1638x (oud) BW speelde hierdoor slechts een ondergeschikte rol, zowel 
bij bedrijfsongevallen als bij beroepsziekten. Dit blijkt ook uit de beperkte mate 

1700 Zie voor de tekst van het verdrag www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm.
1701 Zie voor de tekst van het verdrag www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm.
1702 Zie voor de tekst van het verdrag www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm.
1703 V. Vervliet, a.w. 2007, p. 97-102.
1704 V. Vervliet, a.w. 2007, p. 97-102.
1705 F.B. Bakels, a.w. 2009, p. 111-112.
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van jurisprudentie waarin de bepaling van artikel 7A:1638x (oud) BW aan bod is 
gekomen.1706

1249. De regeling van de burgerrechtelijke immuniteit van de werkgever in de 
arbeidsongevallenregeling werd in alle onderzochte landen gewoon overgenomen 
voor de beroepsziekten; weinig verwonderlijk is dit het geval in Nederland en 
Frankrijk (waar het systeem van de arbeidsongevallenregeling immers gewoon 
uitgebreid werd tot de beroepsziekten), maar het was ook het geval in België, waar 
een aparte wet (de Beroepsziektewet van 1927) voorzag in een nieuw verzeke-
ringssysteem voor beroepsziekten.1707 De werknemer die slachtoff er werd van een 
asbestgerelateerde beroepsziekte had in ieder geval pas recht op een vergoeding 
binnen het administratieve vergoedingssysteem voor zover zijn of haar ziekte ook 
daadwerkelijk erkend was als beroepsziekte, hetgeen maar voor een beperkt aan-
tal beroepsziekten in een beperkt aantal branches het geval was.

1250. Eerder werd reeds gewezen op de omstandigheden waarin de arbeidson-
gevallenregeling voor werknemers tot stand is gekomen. Professionele schade 
werd binnen het kader van deze regelingen opgevat als een door alle betrokkenen 
‘aanvaard’ risico dat inherent is aan het arbeidsproces. De acceptatie van deze 
vorm van collateral damage vindt zijn oorsprong in de ‘pacifi catieregeling’. In ruil 
voor het onderschrijven van een (private) arbeidsongeschiktheidsverzekering 
door de werkgevers werd een immuniteit van aansprakelijkheid voorzien. De 
onderliggende doelstelling van deze regeling was duidelijk: het behoud van de 
sociale vrede in de ondernemingen enerzijds en, mede daardoor, het handhaven 
van de economische en industriële groei anderzijds, waarvoor nu eenmaal werk-
krachten nodig waren. Het ‘akkoord’ van de werkgevers met deze structurele 
tegemoetkomingen aan werknemers was dus vooral ingegeven door pragmati-
sche overwegingen. Het verbeteren of het in stand houden van de materiële leef-
omstandigheden van de arbeiders zorgde voor sociale rust en voor een gemoti-
veerde beroepsbevolking, waar ook de economische groei en de ontwikkeling van 
de ondernemingen baat bij had. Ook voor werknemers was deze regeling gunstig. 
Het aansprakelijkheidsrecht gecombineerd met een aansprakelijkheidsverze-
kering kon niet in alle gevallen dekking bieden voor schade veroorzaakt door 
 professionele risico’s. Een absolute garantie van compensatie wordt door het 
aansprakelijkheids recht immers niet geboden. In sommige gevallen was er geen 
schadeveroorzaker te vinden of kon geen fout worden aangetoond.1708 De groot-
ste bedreigingen voor de arbeiders lagen immers niet zozeer in het onrechtmatig 

1706 W.C.L. Van der Grinten, a.w. 2008, p. 233.
1707 Was dat niet het geval, dan bleef de schade bij de benadeelde zelf liggen; een aansprakelijk-

heidsvordering tegen de werkgever voor lichamelijk letsel of ziekte veroorzaakt door de arbeid 
was immers uitgesloten na de inwerkingtreding van de arbeidsongevallen- en beroepsziekte-
regeling.

1708 H. Bocken, a.w. 1998, p. 23-38; H. Bocken, a.w. 1984, p. 329-415.
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handelen van hun werkgevers of meewerknemers, maar in hetgeen als onvermij-
delijke risico’s werden beschouwd van de industrialisatie en moderne productie-
methoden.1709

12.2.4.4. De erkenning van asbestgerelateerde beroepsziekten

1251. Het Verenigd Koninkrijk was het eerste land dat overging tot de erken-
ning van asbestose als een beroepsziekte in 1930. Asbestgerelateerde longkan-
ker zou in het Verenigd Koninkrijk pas een dertigtal jaar later, in 1966, erkend 
worden als beroepsziekte (tegelijkertijd met mesothelioom). Asbestose werd 
vanaf eind van de jaren dertig ook offi  cieel als asbestgerelateerde beroepsziekte 
(h)erkend in enkele continentaal-Europese landen. In 1937 werd asbestose ook 
erkend als beroepsziekte in Duitsland. Duitsland kent een lange traditie van 
regelingen van compensatie van asbestgerelateerde gezondheidsschade. In 1943 
kwam longkanker door asbest in Duitsland al op de lijst van beroepsziekten te 
staan. Observaties van gevallen van de toen nog zeldzame longkanker in de 
asbesttextielindustrie bij relatief jeugdige patiënten met asbestose (als beroeps-
ziekte reeds erkend in 1937) lagen hieraan te grondslag, ondersteund door dier-
experimenteel onderzoek.1710 Zwitserland erkende asbestose als beroepsziekte 
in 1939. In Frankrijk gebeurde dit aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in 
1945. In België werd asbestose erkend als beroepsziekte in 1953 onder de auspi-
ciën van het toenmalige ‘Voorzorgsfonds voor door beroepsziekten getroff e-
nen’, dat opgericht werd bij artikel 3 van de wet van 24 juli 1927. In 1967 kreeg 
dit fonds de nieuwe benaming ‘Fonds voor de beroepsziekten’. Sindsdien zijn de 
sectoren van het arbeidspersoneel dat in aanmerking komt voor vergoeding ook 
ruimer.1711 De eerste meldingen van de beroepsziekte asbestose in Nederland 
vindt men terug in de jaarverslagen van de Arbeidsinspectie van 1931 en 
1935.1712 Op dat ogenblik was asbestose nog niet opgenomen in de lijst van 
beroepsziekten waarvoor een aangift eplicht bestond. In 1949 werd asbestose als 
eerste beroepsziekte veroorzaakt door asbest vermeld op de Nederlandse lijst 
van beroepsziekten in het kader van de Ongevallenwet, nadat de ziekte voor het 
eerst in 1946 bij de Rijksverzekeringsbank geregistreerd was.1713 Dat betekent 
dat een asbestoseslachtoff er in Nederland pas na 1949 in aanmerking kwam 

1709 R. Schwitters, a.w. 1991, p. 171 e.v.
1710 M. Molitor, “Négociations et tensions autour de la création du Fonds d’amiante”, CRISP 2010, 

p. 9.
1711 In Nederland bestond reeds vanaf 1911 in het kader van de Arbeidswet voor elke geneeskun-

dige de verplichting om aangift e te doen van gesignaleerde beroepsziekten aan de Directeur-
Generaal van de Arbeid. Een tweede verplichte registratie van beroepsziekten ontstond in 
1921 bij de wijziging van de Ongevallenwet 1901. (P. Swuste, a.w. 1994, p. 5).

1712 J. de Ruiter, a.w. 1997, p. 64.
1713 M. Nordmann en A. Sorge, “Lungenkrebs durch Asbeststaub im Tierversuch”, Z Krebsforsch. 

1941, p. 168-182.
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voor een schadeloosstelling in het kader van de Ongevallenwet van 1921. De 
erkenning van asbestose als eerste erkende asbestgerelateerde beroepsziekte 
hield wellicht verband met het gegeven dat er een intense asbestblootstelling 
nodig is voor het ontstaan van deze ziekte en dat er geen andere oorzaken voor 
de ziekte bekend zijn. Bovendien ontstond in deze periode ook de gedachte dat 
de asbestoseproblematiek onder controle kwam door de betere veiligheidsbe-
schermingsregulering. De erkenning van asbestose als beroepsziekte hield in 
dat werknemers, bij wie asbestose vastgesteld was, aanspraak konden maken op 
een uitkering van de overheid in geval van volledige arbeidsongeschiktheid van 
80% van het gederfde loon tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid en van 
70% erna.

1252. Bij de vastlegging van de erkende beroepsziekten hing veel af van het 
akkoord van de werkgevers(organisaties). Richtinggevend waren vooral de eco-
nomische aspecten met betrekking tot de verzekerbaarheid en de beheersing van 
de beroepsgerelateerde aandoeningen en de ideeën daarover. Zo zou de lobby van 
mijnwerkersverengingen er jarenlang in geslaagd zijn om de erkenning van sili-
cose als mijnwerkersziekte zo lang mogelijk uit te stellen.1714

1253. In 1943 kwam in Duitsland als eerste land in continentaal Europa asbest-
gerelateerde longkanker op de lijst van beroepsziekten te staan. Hieraan lagen 
observaties ten grondslag van gevallen van toen nog zeldzame longkanker bij 
relatief jeugdige patiënten met asbestose.1715 Mesothelioom werd in Duitsland in 
1977 erkend als beroepsziekte. Mesothelioom kwam ook in die periode (in 1977) 
op de Franse lijst van beroepsziekten te staan. In Frankrijk werd asbestgerela-
teerde longkanker opmerkelijk genoeg pas in 1985 erkend als beroepsziekte, tege-
lijkertijd met pleurale plaques. In deze periode (1988) werden pleurale plaques 
ook erkend als asbestgerelateerde beroepsziekte in het Verenigd Koninkrijk, waar 
het na een beslissing van de House of Lords van 17 oktober 2007 niet meer erkend 
is als ‘a compensatable disease’. In België is mesothelioom pas in 1982 erkend als 
beroepsziekte. Asbestgerelateerde longkanker en pleurale plaques zouden in Bel-
gië pas erkend worden als beroepsziekte in 1999.1716

1254. In juli 1962 heeft  de Europese Economische Gemeenschap een Lijst van 
Beroepsziekten gepubliceerd, waarin de ziekte ‘asbestose, al dan niet met longtu-
berculose of longkanker’ was opgenomen.1717 In een advies van 1966 wees een 

1714 M.G.P. Peeters, a.w. 2007.
1715 Eurogip, “Les maladies professionnelles liées à l’amiante en Europe” (2006), zie www.euro-

gip.fr.
1716 Cf. de oorspronkelijke regeling ingevoerd in 1903 voor de vergoeding van arbeidsongevallen, 

waarvan de principes in 1927 grotendeels werden hernomen in de eerste Beroepsziektewet 
(hierover uitgebreid en rechtsvergelijkend: V. Vervliet, a.w. 2007, nr. 132 e.v.).

1717 Pb. 31 augustus 1962, 5e jaargang nr. 80, 2181/62.
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daartoe ondergeschikte groep van ‘onafh ankelijke deskundigen’, waartoe prof. 
Vuylsteek verbonden aan de universiteit van Gent en professor Zielhuis verbon-
den aan de Universiteit van Amsterdam, behoorden op de verschillende moge-
lijke bronnen van blootstelling in het arbeidsmilieu. Naast het risico op asbestose 
werd in het rapport ook aandacht besteed aan het risico op de ontwikkeling van 
maligne tumoren ten gevolge van een blootstellig aan asbest, maar longkanker en 
mesothelioom zouden pas in een latere fase toegevoegd worden aan de lijst.1718

12.2.5. DE VERBREDING VAN HET SYSTEEM VAN SOCIALE 
ZEKERHEID IN DE NAOORLOGSE WELVAARTS-
SAMENLEVING

1255. Begin vorige eeuw werden in de onderzochte landen verschillende rege-
lingen ter bescherming tegen beroepsrisico’s uitgewerkt, naast en in de plaats van 
het aansprakelijkheidsrecht, en groeide tegelijk ook de gedachte dat ook andere 
sociale risico’s (die binnen de vroegere particuliere collectieve regelingen gedekt 
waren, zoals armoede, werkloosheid, ouderdom) als vergoedbaar risico in aan-
merking moesten worden via sociale verzekeringen. Reeds eind van de negen-
tiende eeuw werden een aantal van deze klassieke sociale risico’s gecollectiviseerd, 
waaronder de risico’s op invaliditeit, ouderdom, ziekte en werkloosheid.1719 In 
een eerste periode, met name tijdens de jaren 1844 tot 1886, zou de overheid in 
België bijvoorbeeld private initiatieven tot dekking van sociale risico’s aanmoedi-
gen, maar lag het initiatief nog volledig in handen van het individu. In een tweede 
periode, vanaf 1890, zou deze aanmoediging door de Belgische overheid worden 
ondersteund via subsidiëring van private arrangementen zoals kassen voor 
onderlinge bijstand, om uiteindelijk te evolueren naar een verplicht systeem voor 
de dekking van sociale risico’s (invaliditeit, pensioenen, enzovoort) in het inter-
bellum, waardoor de rol van de overheid en het formeel karakter van de sociale 
verzekeringen op de voorgrond kwamen.1720

1256. Naarmate de industrialisering voortschreed vlak voor en na de Tweede 
Wereldoorlog, groeide bij overheden de overtuiging dat de sociaal-economische 
groei en vooruitgang slechts behouden kon blijven wanneer de bevolking 
‘bestaanszekerheid’ zou worden geboden. Omwille van de toegenomen interde-
pendentie tussen burgers op de vrije markt ontstond behoeft e aan nieuwe vormen 

1718 Aanbevelingen Commissie Europese Gemeenschappen, Medische notities inzake de aandoe-
ningen genoemd in de Europese Lijst van Beroepsziekten, 20  juli 1966. Pb. 9  augustus 1966, 
nr. 147, p. 200-204; zie voor de opname van mestohelioom en longkanker de aanbeveling van 
de Europese Commissie 2003/670/CE (Pb.L. nr. 238 van 25 september 2003 blz. 0028-0034).

1719 P.J. Hesse, “Autour de l’histoire de la notion de risque” in J. Van Langendonck (ed.), Th e new 
social risks, Den Haag, Kluwer, 1996, p. 5-27.

1720 A. Maes en B. Van Buggenhout, a.w. 2003, p. 585-586.
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van sociale bescherming en veiligheid. De economische conjunctuur moest onder 
controle worden gehouden om volledige werkgelegenheid te organiseren. Daar-
naast werd een omvangrijk verzekerings- en verzorgingssysteem tot stand moest 
gebracht voor de opvang van sociale risico’s. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
kwamen Belgische afgevaardigden van de werknemerssyndicaten, de werkgevers-
organisaties en enkele hoge functionarissen bijvoorbeeld samen om daartoe een 
‘Ontwerp van Overeenkomst tot Sociale Solidariteit’ voor na de oorlog op te stel-
len. In 1944 werd het Sociaal Pact1721 door de drie grote politieke partijen onder-
tekend, dat zag op de integratie van de arbeidersbevolking in de maatschappelijke 
voorzorgsstructuren. Het Sociaal Pact steunde op twee grote pijlers, enerzijds de 
sociale vrede tussen de werknemers- en werkgeversorganisaties en anderzijds de 
solidariteitsgedachte (de sociale verzekering moest de leefomstandigheden van de 
arbeiders verbeteren). Uiteindelijk zou het Sociaal Pact vooral zien op de techni-
sche coördinatie van wat voorheen vrij ongestructureerd was gegroeid.1722

1257. Toch vond nog een zekere ontwikkeling plaats in de bescherming tegen 
sociale risico’s. Zo is de oorspronkelijk vrijwillige ziekteverzekering in de naoor-
logse periode in de onderzochte landen verplicht geworden. De overheid heeft  dus 
een verplichte solidariteit op het niveau van de hele bevolking georganiseerd. In 
tegenstelling tot de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen waren de 
verplichte bijdragen in de ziekteverzekering niet langer afh ankelijk van ieders 
verbruik of risico, maar wel van het inkomen (via een bijdrage aan de overheids-
fi nanciën door middel van het betalen van belastingen). Ook de werkloosheids-
verzekeringen werden voor alle werknemers verplicht en de sociale zekerheid 
werd vanaf dat ogenblik paritair beheerd, dat wil zeggen door de werknemers en 
de werkgevers samen. In het Sociaal Pact werd niets gezegd over de arbeidsonge-
vallen en de beroepsziekten, die nog tot eind van de jaren zestig via privéverzeke-
ringen werden geregeld.

1721 Zie hierover de historici Vanthemsche en Luyten: “Het Sociaal Pact was geen creatie ex nihillo. 
Het Pact kan niet meer gezien worden als het ‘vertrekpunt’ van een nieuw sociaal systeem, maar 
moet beschouwd worden als een moment –wel een decisief moment- in een evolutie waarvan de 
wortels teruggaan tot het einde van de vorige eeuw. Het Pact was dus de resultante van een lang-
durig rijpingsproces dat de doorbraak van de fundamentele opties van dit document mogelijk 
maakte.” (D. Luyten en G. Vanthemse (eds.), Het Sociaal Pact van 1944. Oorsprong, betekenis 
en gevolgen, Brussel, VUB Press, 1995, 9-10.). Bij wijze van voorbeeld kan ook verwezen wor-
den naar het Verenigd Koninkrijk waar Beveridge in 1942 de idee lanceerde dat alle burgers die 
professioneel actief zijn, een bijdrage zouden moeten betalen aan een maatschappelijke zorg-
verzekering. Deze premies zouden dan vervolgens gebruikt moeten worden om burgers die 
getroff en worden door sociale risico’s zoals ziekte, werkloosheid of ouderdom, van een uitke-
ring te voorzien ‘from cradle to grave!’. (N. Kerschen, “L’infl uence du rapport Beveridge sur le 
plan français de sécurité sociale de 1945”, Revue Francaise de science politique 1995, p. 570-595; 
A. De Swaan, Zorg en de Staat. Welzijn, onderwijs en gezondheidszorg in Europaen de Verenigde 
Staten in de Nieuwe Tijd, Amsterdam, Bert Bakker, 1997, p. 13-24).

1722 P.J. Hesse, a.w. 1996, 5-27.
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1258. Door de invoering van een ‘opvangsysteem’ voor sociale risico’s, waarvan 
de kosten van gezondheidszorg, werkloosheid en pensioenen door de overheid 
(dus door alle belastingbetalers) zouden worden gedragen, zouden ook de arbei-
ders in betere gezondheid (zowel fysiek als sociaal) verkeren en meer gemotiveerd 
zijn om hun arbeid te verrichten, hetgeen op zijn beurt de productie en de concur-
rentiekracht van de ondernemingen en van de overheidsfi nanciën ten goede zou 
komen. De overheid kwam daarmee tegemoet aan de in de loop van de jaren 
vijft ig gesloten ILO-Conventie 1021723 met betrekking tot standaardnormen om 
in een minimale bescherming tegen fundamentele sociale risico’s te voorzien 
(ziektekosten, inkomensderving bij ziekte, werkloosheid, ouderdom, moeder-
schap, invaliditeit, vroegtijdig overlijden van een partner, kinderlast naast de 
reeds erkende arbeidsongevallen en beroepsziekten).

1259. Tijdens de naoorlogse periode, die voornamelijk gekenmerkt werd door 
economische expansie, kreeg het hele socialezekerheidssysteem een sterke uit-
breiding. Niet alleen ging de sociale zekerheid zich naar nieuwe sociale catego-
rieën richten (zoals de zelfstandigen), er ontstonden ook wijzigingen in de fi nan-
cieringswijze. De inbreng van de overheid nam toe. Langzaam aan evolueerden 
de sociale verzekeringen van een gewone verzekering tegen sociale risico’s in de 
beroepssfeer naar een waarborg voor bestaanszekerheid voor iedereen. Daardoor 
kon David-Constant in 1965 al vaststellen dat de vergoedende functie van het 
aansprakelijkheidsrecht voor de opvang van sociale risico’s steeds verder was 
teruggelopen als gevolg van de veralgemening van de sociale zekerheid (wat wel-
licht precies de bedoeling was geweest).1724

12.2.6. EVOLUTIE NAAR EEN TWEESPORENSYSTEEM 
BINNEN DE SOCIALE VERZEKERINGEN

1260. Aan het einde van de negentiende eeuw c.q. het begin van de twintigste 
eeuw werden, wat de sociale risico’s betreft , de grondslagen gelegd van een soci-
aalrechtelijk tweesporensysteem in de onderzochte landen.1725 De oorzaak van de 

1723 Social Security (Minimum Standards) Convention 1952, zie voor de tekst www.ilo.org/ilolex/
english/convdisp1.htm.

1724 S. David-Constant, “L’infl uence de la sécurité sociale sur la responsabilité civile”, JT 1965.
1725 In de drie onderzochte landen zouden socialezekerheidssystemen uitgewerkt worden, waar-

van de fi nanciering werd gedragen door de werknemers en de werkgevers, met een staatsbij-
drage voor de pensioenen. De uitkeringen werden aan het loon gekoppeld, omdat men ernaar 
streefde alle arbeiders het behoud van hun levensstandaard te verzekeren wanneer bepaalde 
risico’s optreden. Dit systeem was dus gebaseerd op een solidariteit onder alle werknemers. In 
het Beveridgaanse systeem heeft  de bevolking recht heeft  op bestaanszekerheid en draagt een-
ieder bij via belastingen en heeft  eenzelfde recht op een forfaitaire uitkering bij werkloosheid, 
ziekte, pensionering, enzovoort Hoewel de socialezekerheidssystemen in de onderzochte lan-
den elementen bevat kenmerken van beide stromingen wat de algemene socialezekerheidsre-
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arbeidsongeschiktheidsschade zou voortaan bepalend zijn voor het lot van de 
verdere behandeling van de schade. Waar in de periode voor de industriële revo-
lutie, binnen het kader van de collectieve instituties en zorgstructuren, elk indi-
vidu verantwoordelijkheid had en nam binnen het eigen sociale netwerk, en er 
dus geen vragen werden gesteld over de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid of 
ziekte van een gezel1726, was dat voortaan anders op de onpersoonlijke arbeids-
‘markt’. De arbeidsongeschiktheid van een werknemer zou voortaan worden 
geëvalueerd en aangepakt in functie van de oorzaak en van de ernst ervan. Was 
de schade voldoende ernstig en werd de schade veroorzaakt in de professionele 
sfeer en onder het gezag van een werkgever die verzekeringsplichtig was, dan kon 
de werknemer een beroep doen op de tussenkomst van een arbeidsongevallenver-
zekeraar of op de verzekering voor beroepsziekten wanneer de arbeidsgeschikt-
heid van de betrokkene daardoor ‘voldoende’ was aangetast (specifi eke regels en 
criteria werden opgesteld om misbruik onder de vorm van freeriderschap te voor-
komen). Betrof het een werkgever die niet verzekeringsplichtig was, of werd de 
arbeidsongeschiktheidsschade veroorzaakt door een ongeval buiten de arbeidssi-
tuatie, of werd er schade veroorzaakt die niet voor vergoeding in aanmerking 
kwam of niet ernstig genoeg was, dan stond er enkel een vergoedingsmogelijk-
heid open op grond van de algemene ziekteverzekering en/of het aansprakelijk-
heidsrecht.

1261. Voortaan zou de aandacht niet primair liggen op het herstel van de 
schade, maar moest eerst bepaald worden of en welk vergoedingsmechanisme 
van toepassing was naargelang van de oorzaken en van de ernst van de schade. 
Binnen de categorie ‘professionele schadeverzekeringen’ werd overigens nog een 
verdere segregatie doorgevoerd. Mijnwerkers, spoorarbeiders, ambtenaren, mili-
tairen, oorlogsinvaliden, personen die niet in dienstverband arbeid verrichten, 
enzovoorts werden anders behandeld en kregen elk een afzonderlijk vergoedings-
regime waarvan de toetredings- en uitkeringsvoorwaarden verschillend werden 
omschreven.

1262. Het verlies aan arbeidsinkomen (en de daarmee samenhangende sociale 
risico’s van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid) vormen tot de spil waarom-

gelingen betreft  (zoals de algemene ziekte- en werkloosheidsuitkering waar de toegang tot het 
systeem breed is geconcipieerd) geldt dat niet voor de verzekering tegen professionele gezond-
heidsrisico’s omdat dit systeem enkel toegankelijk is voor werknemers (hoewel dat thans enkel 
nog in België het geval is; het systeem werd afgeschaft  in Nederland in 1967 en staat in 
Frankrijk thans ook open voor niet-werkenden), zie hierna hoofdstuk elf. Vandaar dus de term 
‘tweesporensysteem’.

1726 De oorzaken van werkloosheid, ziekte, arbeidsongeschiktheid of andere sociale kosten (en de 
ernst en omvang daarvan) waren voor alle leden van de groep of familie bekend, zonder dat 
een bedrijfsarts of uitkeringsinstantie de oorzaak of oprechtheid van de arbeidsongeschikt-
heid nog diende te controleren. De oorzaak van de ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschikt-
heid was ook niet relevant.
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heen alle sociale verzekeringen, zowel de algemene ziekte- en invaliditeitsverze-
keringen als de professionele compensatieverzekeringen, draaien.1727 Op het 
niveau van de dekking bestaan nochtans belangrijke verschillen tussen de profes-
sionele schadeverzekeringen en de algemene ziekte- en invaliditeitsverzekerin-
gen.1728 Deze verschillen hebben kort samengevat onder meer betrekking op het 
niveau van de uitkeringen1729, de referentie-eis (een in de verzekering vastgelegde 
verplichte minimale arbeidsduur voorafgaand aan de ziekte of het ongeval waarna 
pas het recht op uitkering bestaat)1730; de wachttijd of carenzperiode (een in de 
verzekering vastgelegde termijn volgend op het ontstaan van de ziekte of het letsel 
waarbinnen de verzekerde geen recht op uitkering heeft )1731; de vergoedingsge-
rechtigden1732; en de vereiste van een minimum percentage aan arbeidsonge-
schiktheid.1733 In tegenstelling tot de algemene ziekteverzekering voorziet de 
arbeidsongevallenregeling bovendien in een vergoeding voor inkomensschade en 
begrafeniskosten van nabestaanden.

1263. Medio de jaren zeventig van vorige eeuw – op een ogenblik waarop de 
invoering door de wetgever van allerlei alternatieve schadevergoedingsmechanis-
men in de plaats van of naast het aansprakelijkheidsrecht als schadevergoedings-
mechanisme zoals schadefondsen, waarborgfondsen en voorschotfondsen, zich 
nog maar enkel liet vermoeden1734 – toonde Viaene zich in zijn ‘ leer voor de 
schade aan de mens’ een groot tegenstander van een dergelijke ‘compartimente-
ring’ van gezondheidsschade. Hij beschreef in 1976 een tendens die sindsdien 
alleen maar sterker is geworden:

“Iedere oorzaak, waarvoor door de wetgever een ander beleid wordt uitgestippeld, zo 
wordt beweerd, zou een eigensoortige schade meebrengen, die helemaal afzonderlijk 
kan worden behandeld. Het loonverlies, veroorzaakt door een onrechtmatige daad is 
volgens deze opvatting een ander loonverlies dan het loonverlies veroorzaakt door een 

1727 H. Bocken, a.w. 1984, p. 329 e.v.
1728 I. Boone, Verhaal van derdebetalers op de aansprakelijke, Antwerpen-Oxford, Intersentia, 

2009, hoofdstukken twee, drie en vier.
1729 De uitkeringen zijn in de regel hoger in de professionele schadeverzekering dan in de algemene 

ziekteverzekering.
1730 In de professionele schadeverzekering is een dergelijke vereiste geen voorwaarde voor uitke-

ring in tegenstelling tot de algemene ziekteverzekering.
1731 In de professionele schadeverzekering bestaat geen wachttijd voor een uitkering in tegenstel-

ling tot wat geldt in het stelsel van de algemene ziekte- en invaliditeitsverzekering.
1732 De professionele schadeverzekering voorziet niet alleen in een vergoeding voor inkomens-

schade en ziektekosten van de direct getroff ene, maar, in tegenstelling tot de algemene ziekte-
verzekering, ook in een vergoeding voor inkomensschade en begrafeniskosten voor de nabe-
staanden.

1733 De professionele schadeverzekeringen kennen geen minimum percentage aan arbeidsonge-
schiktheid waarbij een uitkering voor arbeidsongeschiktheid mogelijk is, dit in tegenstelling 
tot de algemene ziekteverzekering.

1734 Over de aanwezigheid van en wisselwerking tussen alternatieve compensatiesystemen zie 
onder meer H. Bocken, a.w. 1997; zie ook I. Boone, a.w. 2009, hoofdstukken twee, drie en vier.
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arbeidsongeval, nog een ander dan het loonverlies veroorzaakt door een gewone ziekte 
en opnieuw een ander wanneer er werkloosheid aan ten grondslag ligt. Ook als het als 
een paal boven water staat dat er in werkelijkheid één enkel loonverlies is (…) dan nog 
blijft  men volhouden dat er vier soorten loonverlies zijn die met elkaar niets gemeen 
hebben. Zelfs wanneer de wetgever tussen de vier onderdelen een verband legt, door 
bijvoorbeeld in geval van samenloop van de vier soorten vergoedingen cumulregels af te 
kondigen, menen sommigen nog geen redenen te hebben om enige gelijkaardigheid te 
ontdekken. (…) De beschadigde mens wordt inderdaad causaal gevierendeeld en ieder 
regime eigent zich zijn onderdeel toe. Daaraan zal het voortaan zijn beste zorgen beste-
den, zonder zich verder te bekreunen om wat met de andere stukken gebeurt. Zo kan het 
gebeuren dat van één en dezelfde mens de arbeidsongeschiktheid van het gebroken been 
in de arbeidsongevallenverzekering in behandeling genomen wordt, terwijl de ziektever-
zekering voor de gevolgen van de zieke maag zal instaan en de verkeersongevallenverze-
kering de schedelbreuk zal behartigen. De oren, buiken, hoofden en andere lichaamsde-
len die Jeroen Bosch als kunstmensjes over zijn tonele laat rondlopen, hebben de 
rechtswereld verovert. De juridische fi cties baarden monsters. De ongeremde zucht van 
de wetgevers naar oorzakelijke criteria heeft  het onderzoek naar de reële schade groten-
deels gehinderd, in vele gevallen de billijkheid vernietigd en de doeltreff endheid aan het 
schadeloosstellingsbeleid ontnomen. (…)”

1264. Viaene pleitte in de jaren zeventig nadrukkelijk voor een eenvormige 
aanpak van (het sociale risico op) gezondheidsschade vanuit het oogpunt van een 
billijke (en gelijke) behandeling van gedupeerden enerzijds en vanuit het oogpunt 
van de doeltreff endheid van het schadevergoedingsrecht anderzijds:

“Vooral met betrekking tot het vergoedingsbeleid moet dringend van de overbodige cau-
sale versnipperingen van het schadeveld afgestapt worden. Reeds Beveridge stelde ‘that 
benefi t schemes should have more regard to the needs of recipients than the causes of 
their misfortunes’.”1735

1265. Viaene stond daarin niet alleen: in het verslag van de Belgische Rijkscom-
missarissen over de hervorming van de sociale zekerheid (1951) werd daarvoor 
reeds gepleit.1736 De rijkscommissarissen die gevraagd waren om te adviseren 
over een effi  ciënter en eenvormiger stelsel van socialezekerheidsregelingen, had-
den nadrukkelijk gepleit voor een integratie van de arbeidsongevallen- en 
beroepsziekteregeling in het instituut van de sociale zekerheid. De professionele 
schadeverzekeringen mochten geen uitzonderingskarakter meer hebben; de 

1735 J. Viaene, a.w. 1976.
1736 De opdracht van deze rijkscommissarissen was het voorstellen van maatregelen om het fi nan-

cieel evenwicht van het stelsel te hervinden onder meer door hervormingen voor te stellen om 
een meer rationele organisatie een vereenvoudigde werking en een beter rendement te beko-
men en structuren uit te tekenen voor een socialezekerheidsstelsel voor werknemers en arbei-
ders (zie hierover J. Van Langendonck, “Aktuele betekenis van het verslag van de rijkscommis-
sarissen over de hervorming van de sociale zekerheid (1951)” in P. Van Der Vorst, a.w. 1986, 
p. 473 e.v.
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immuniteitsregelingen in de arbeidssfeer tegen aansprakelijkheidsvorderingen 
naar gemeen recht moest volgens deze commissarissen zo snel mogelijk afge-
schaft  worden.1737 In geval van arbeidsongeschiktheid zou men moeten overgaan 
tot eenzelfde uitkering aan alle getroff enen. Wel zouden deze pas mogen worden 
uitgekeerd na een getuigschrift  van een adviserend geneesheer, en niet op grond 
van om het even welk medisch attest.1738

1266. De overheden in België en Frankrijk hebben er echter altijd voor gekozen 
om de vergoeding van de gezondheidsschade van werknemers buiten de alge-
mene ziekteverzekering te houden. De ervaring in Nederland (waar de verzeke-
ring voor professionele gezonheidsrisico’s in 1967 volledig onder de algemene 
ziekteverzekering werd gerangschikt) leerde echter sindsdien dat het afschaff en 
van een bijzondere sociale verzekering voor professionele gezondheidsrisico’s 
enkel een goede zaak is wanneer de ziekteverzekering zelf voorziet in een vol-
doende hoog niveau aan uitkeringen, zo niet ontstaat opnieuw een grote druk op 
het aansprakelijkheidsrecht voor de vergoeding van deze schade, zoals de asbest-
kwestie heeft  laten zien, en dat was net de reden waarom deze professionele scha-
deverzekeringen begin vorige eeuw werden ingevoerd.

12.3. CONCLUSIE

1267. Sociale risico’s zijn gebeurtenissen die een bedreiging vormen voor het 
welzijn van burgers (voornamelijk in de zin van: een dreiging opleveren tot eco-
nomische arbeidsongeschiktheid en inkomstenverlies) en die door de samenle-
ving ook zo gepercipieerd worden.1739 Sociale risico’s zijn door de decennia heen 
meer en meer een kwestie van publiek belang geworden. Benadrukt moet worden 
dat deze evolutie vooral gezien moet worden tegen de achtergrond van het ver-
dwijnen van de kleinschalige netwerken van familie, buurten, dorpen en gilden. 
Vanuit historisch perspectief bezien, wordt de periode na de industriële revolutie 
gekenmerkt door een ‘bevrijding’ uit talloze statuten waarbinnen een deel van de 
economische activiteiten en de beschermingsstructuren tegen sociale risico’s 
waren gekantonneerd. Meer in het algemeen zorgden de kleinschalige instituties 
in de samenleving (familie, gilden, buurten) ervoor dat een groot deel van de 
rechtsbescherming van de persoon tegen de klassieke sociale risico’s (armoede, 
ziekte, werkloosheid, ouderdom) verliep via de bescherming van zijn familiale 
verhoudingen of beroepsverhoudingen.

1737 J. Van Langendonck, a.w. 1986, p. 479.
1738 J. Van Langendonck, a.w. 1986, p. 479.
1739 Zie L. Van Rompaey, F. Crauwels, Y. Stevens en B. Van Buggenhout, “Knelpunten bij de defi ni-

ering van het begrip ‘aanvullende sociale verzekeringen’ (I)”, TSR 1999, p. 196-197.
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Nadat de economische en maatschappelijke ontwikkelingen na de industriële 
revolutie de oude samenlevingsverbanden hadden doen afb rokkelen, zodat de 
bestaande vormen van sociale bescherming verdwenen waren, ontstond voor het 
eerst ruimte voor de inzet van het aansprakelijkheidsrecht als schadevergoe-
dingsmechanisme op de werkvloer. Daarbij vonden belangrijke verschuivingen in 
het aansprakelijkheidsrecht plaats van het liberale foutaansprakelijkheidsrecht 
naar het meer responsieve risicodenken. Omdat de sociale risico’s op de werk-
vloer, waaronder de nieuwe industriële risico’s, zoals asbestgezondheidsrisico’s, 
niet meer binnen de eigen kring gedeeld en gedragen werden, zou het aansprake-
lijkheidsrecht ingezet worden als schadevergoedingsmechanisme. Vooral het 
risico op arbeidsongevallen en beroepsziekten bleek problematisch en gaf aanlei-
ding tot veel sociale onlusten.

Naast het aansprakelijkheidsrecht ontstonden nieuwe sociale vergoedingsar-
rangementen die zagen op een solidaire spreiding van werknemersschade via een 
systeem van steunkassen en persoonsschadeverzekeringen en aansprakelijk-
heidsverzekeringen. Het zou in de onderzochte landen nog geruime tijd duren 
vooraleer de sociale bescherming in de arbeidssfeer (en vervolgens ook daarbui-
ten) door de overheid zelf centraal zou worden geregeld. De twintigste eeuw wordt 
gekenmerkt door een toenemende sturende en coördinerende rol van de over-
heid, die haar greep op het economisch en maatschappelijk leven ging versterken. 
Via de uitwerking van een systeem van verplichte sociale verzekeringen, met 
inbegrip van een immuniteitsregeling voor werkgevers, hebben de overheden in 
de onderzochte landen uiteindelijk een gepacifi ceerde én geüniformeerde oplos-
sing voor de sociale risico’s naar voren geschoven, toegesneden op grote aantallen 
slachtoff ers, en die het aansprakelijkheidsrecht als vergoedingsmechanisme op de 
werkvloer opnieuw neutraliseren.





Intersentia 591

HOOFDSTUK 13
DE ONTWIKKELING VAN ASBEST-
GEZONDHEIDS SCHADE TOT EEN 

VERGOEDINGS VRAAGSTUK VANUIT 
RECHTSSOCIOLOGISCH PERSPECTIEF

13.1. INLEIDING

1268. Zoals in vorig hoofdstuk aangeduid, is asbest een klassiek voorbeeld van 
een ‘oud’ sociaal risico (industrieel risico). Onder grote maatschappelijke druk 
heeft  de aanwezigheid van industriële risico’s begin vorige eeuw geleid tot de 
inrichting van een gecollectiviseerde en geïnstitutionaliseerde vorm van sociaele 
schadevergoedingen: de sociale verzekeringen.

1269. In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe het asbestprobleem eind vorige 
eeuw ook als nieuw maatschappelijk probleem is kunnen ontstaan. Getracht zal 
worden om de oorzaken van het ontstaan van ‘de asbestkwestie’ als een maat-
schappelijk vergoedingsvraagstuk, ondanks de aanwezigheid van sociale verzeke-
ringen, te verklaren vanuit een rechtssociologische invalshoek. Er zal worden 
nagegaan welke processen ervoor zorgden dat de decennialange acceptatie van 
(industriële) asbestgezondheidsrisico’s plots omsloeg. De oorzaak van de (ver)
andere(nde) attitude ten aanzien van asbest als ‘nieuw’ gezondheidsrisico in de 
samenleving zal in dit hoofdstuk dus worden onderzocht.

1270. In een poging tot verklaring van de late aanpak van asbestgezondheidsri-
sico’s wordt de asbestkwestie in de juridische literatuur vaak geanalyseerd vanuit 
een adversarieel model. De asbestkwestie wordt dan voorgesteld als een klassieke 
strijd van arbeiders en (beroeps)bevolking en hun vakverenigingen tegen de 
industrie en het kapitaal, waar in dit geval ook de nationale en internationale 
beleidsinstanties te lang aan het verkeerde zeil zouden hebben getrokken. De 
vaststelling is dan dat destijds goed bekend was dat (werken met) asbest schadelijk 
is voor de gezondheid van arbeiders en omwonenden van fabrieken, maar dat de 
maatschappelijke gezondheid en de veiligheid het tegen het beweerde nut van 
asbest in de maatschappij heeft  moeten afl eggen. De zakelijk-economische bena-
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dering van de asbestindustrie, gericht op winstmaximalisatie met een instrumen-
tele visie op bedrijfsvoering, zou geen ruimte hebben gelaten voor de erkenning 
van andere rechtmatige belangen, zoals de bescherming van een gezond (leef)
milieu (zie recent in deze zin nog het proefschrift  van Bob Ruers (‘macht en tegen-
macht’)).1740 In veel onderzoeken naar de asbestkwestie staat derhalve de hubris 
van asbestbedrijven met betrekking tot het gebruik van asbest in de samenleving 
centraal.

1271. Wie op zoek wil naar een antwoord op de vraag hoe het komt dat ook de 
media en de rechtspraktijk pas lange tijd na de maatschappelijke bekendwor-
ding van de asbestgezondheidsrisico’s aandacht zijn gaan besteden aan asbest-
benadeelden, komt met deze analyse echter niet verder. Deze analyse vertrekt 
immers, met de bril van nu, vanuit een abstract macro-economisch model van 
de homo economicus en laat andere sociaaleconomische factoren die het ont-
staan en het voortbestaan van de asbestkwestie als een maatschappelijk pro-
bleem en vergoedingsvraagstuk helpen te verklaren, buiten beschouwing.1741 
De Amerikaanse sociologen Douglas en Wildavsky betogen in dit verband 
terecht dat economische theorieën waarbij menselijk gedrag wordt geanaly-
seerd vanuit de positie van de homo economicus te weinig rekening houden met 
de sociale context waarin dat gedrag zich voordoet.1742 Een dergelijke analyse 
kan bijvoorbeeld niet verklaren waarom veel andere (door hun ernst of frequen-
tie) intrinsiek ernstige gezondheidsproblemen (zoals DES en OPS) niet of nau-
welijks, en slechts incidenteel, door de media worden belicht of op de agenda 
van de beleidsmakers terecht komen als een maatschappelijk probleem van 
volksgezondheid, laat staan ontwikkelingen genereren op vergoedingstech-
nisch vlak.

1740 R.F. Ruers, a.w. 2012, p. 537.
1741 Cf. P. Bourdieu, Les structures sociales de l’économie, Paris, Seuil, 2000, 289 p.; P.A.M. Van 

Lange, D. De Cremer, E. Van Dijk en M. Van Vugt, “Self-interest and beyond. Basic Principles 
of Social Interaction” in A.W. Kruglanski en E.T. Higgins (eds.), Social psychology: handbook 
of basic principles, New York, Guilford, 2007, p. 540-561.

1742 M. Douglas en A. Wildavsky, a.w. 1982, p. 84 e.v.
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13.2. DE TRANSFORMATIE VAN EEN GEZOND-
HEIDS RISICO TOT EEN VERGOEDINGS-
VRAAGSTUK1743

13.2.1. HOE GROEIT EEN GEZONDHEIDSRISICO UIT 
TOT EEN VERGOEDINGSVRAAGSTUK? HET 
VOORBEELD VAN DE ASBESTKWESTIE

1272. Onze samenleving heeft  thans een hoog welvaartspeil bereikt, waaraan 
tegelijk onlosmakelijk ook veel (nieuwe) risico’s verbonden zijn:

“No doubt there are risks that we would rather not run but that we undertake in order 
to gain other benefi ts. People do live in Los Angeles, for example, not for the privilege of 
breathing in smog but in order to take advantage of its natural beauty, warm climate, 
job opportunities, and so on. Life’s choices, aft er all, oft en come in bundles of goods and 
bads, which have to be taken whole. Th ere is no sense in acting as if one can pick the eyes 
out of the potato of life, making entirely discrete choices, when it comes tied up, the bad 
with the good inextricably mixed.”1744

Wat de risicoperceptie van burgers betreft , bestaat er een groot verschil bestaat 
tussen de acceptatie van zelf vrijwillig genomen gezondheidsrisico’s (ik word aan 
asbest blootgesteld doordat ik eigenhandig asbestdakplaten op mijn woning ver-
wijder) en de veel moeilijkere acceptatie van onvrijwillig genomen risico’s (ik 
word aan asbest blootgesteld doordat mijn buurman asbestdakplaten op zijn 
woning verwijdert). De onderliggende motivering voor dit onderscheid lijkt te 

1743 Voor de sociologische analyse van de totstandkoming van een sociaal probleem heb ik me geba-
seerd op de volgende bronnen: J. R. Gusfi eld, Th e culture of public problems: drinking-driving 
and the symbolic order, Chicago, Londres, University of Chicago Press, 1981, 261 p., J.W. 
Kingdon, Agendas, Alternatives and Public Policies, New York, Harper Collins publishers, 1984, 
240 p.; H. Blumer, “Social Problems as Collective Behaviour”, Social Problems 1971, p. 298-306; 
E.W. Burgess, “Th e aims of the society for the study of social problems”, Social Problems 1953, 
p. 2-3; R.W. Cobb en C.D. Elder, “Th e politics of agenda-building: an alternative perspective for 
modern democratic theory”, Th e Journal of Politics 1971, p. 892- 915; G.C. Edwards en B.D. 
Wood, “Who infl uences whom? Th e president, congress, and the media “, Th e American 
Political Science Review 1999, p. 327-344; L.F. Felstiner, R.L. William en A. Sarat, “Th e emer-
gence and transformation of disputes: naming, blaming, claiming…”, Law and Society Review 
1980-1981, p. 631-654; E. Henry, Amiante, un scandale improbable. Sociologie d’un problème 
public, Rennes, PUR, 2007, 308 p.; en zelfde auteur, “Du silence au scandale. Des diffi  cultés des 
médias d’information à se saisir de la question de l’amiante “, Réseaux 21 2003, p.  237-272; 
“Quand l’action publique devient nécessaire. Qu’a signifi é ‘résoudre’ la crise de l’amiante?”, 
Revue française de science politique, 2004, p. 289-314; J.I. Kitsuse en M. Spector, “Towards a 
sociology of social problems: social condicions, value-judgements, and social problems”, Social 
Problems 1973, p. 407-419; M.E. McCombs en D.L. Shaw “Th e agenda-setting function of mass 
media”, Th e Public Opinion Quarterly 1972, p. 176-187; J.I. Kitsuse en M. Spector, “social pro-
blems: a re-formulation”, Social Problems 1973, p. 145-159; D.A. Stone “Causal stories and the 
formation of policy agendas”, Political Science Quarterly 1989, p. 281-300.

1744 M. Douglas en A. Wildavsky, a.w. 1982, p. 18-19.



Deel 4. De ontwikkeling van private en sociale verzekeringsarrangementen
naar aanleiding van de asbestkwestie

594 Intersentia

zijn dat burgers vooral de onveiligheid die hen door anderen wordt aangedaan 
niet willen of kunnen accepteren.1745 Douglas en Wildavsky wijzen er daarbij op 
dat veel risico’s die gepercipieerd worden door burgers als onvrijwillig genomen 
risico’s, in de kern echter eerder ongewenste gevolgen zijn van bredere maatschap-
pelijk gewenste industriële en technische vooruitgangsprocessen (in dit geval het 
gebruik van asbestdakplaten als goede bouwtechniek in de jaren zestig-
zeventig).1746

“Unwanted it may be. in all frankness, the risk that comes with the reward can hardly be 
called involuntary. Th e term would be appropriate only when there is some compulsion. 
Yet there is a limit to which the term compulsion can be stretched without changing the 
argument. (…) We cannot say that all classes of people who incur greater risk in the 
course of their lives incur it voluntarily. A person might prefer to risk an industrial acci-
dent, or accept a certain degree of pollution, to being unemployed; the risk incurred is 
involuntary in the special sense that people would rather things were otherwise. Th e 
risks they face may be unwelcome and again their will; they would not accept them if 
they were rich or beautiful or nobly born. Either involuntary risk is an empty logical 
category, or it has to be a complaint against the particular social system which gives 
some people a harder life the key word is control: who is to control whom in regard to 
which aspects of life? Always there are unsuspected dangers. Always some inventions 
(asbestos, X rays) introduced to make something safer, turn out to be dangerous. Always 
dangers that are present are ignored. Since anything and everything one does might 
prove risky (perhaps when we know more, an apple a day will prove unhealthy or exer-
cise debilitating or breast-feeding poisonous or showers enervating), we should ask why 
we face some unknown risks gladly and bristle at others.1747

1273. Hoe komt het nu dat van de vele gezondheidsrisico’s die gedurende lan-
gere tijd min of meer onproblematisch geaccepteerd werden, zoals asbest, op een 
bepaald ogenblik een onaanvaardbaar risico wordt geacht en zelfs uitgroeit tot 
een sociaal probleem? De Amerikaanse socioloog Herbert Blumer stelde vast dat 
sociale problemen veeleer het product zijn van een gemeenschappelijke defi nië-
ring ervan door de betrokken actoren, dan dat ze bestaan als een reeks objectieve 
sociale feiten. Hij beschreef het proces van de totstandkoming van een sociaal 
probleem (‘the emergence of a social problem’) als een opeenvolging van vijf ver-
schillende fasen: 1) de opkomst, het verschijnen van een sociaal risico; 2) de 
erkenning van de politieke legitimiteit ervan; 3) de mobilisatie van sociale actoren 
rond het sociaal risico; 4) de reactie van de overheid en het uittekenen door de 
overheid van een politieke oplossing voor het probleem en 5) de uitvoering van 
het overheidsbeleid.1748

1745 I.R. Helsloot a.w. 2004, p. 79 e.v.
1746 M. Douglas en A. Wildavsky, a.w. 1982, p. 18-19.
1747 M.Douglas en A.Wildavsky, a.w. 1982, p. 18-19.
1748 J. Kitsuse en M. Spector, “Toward a Sociology of Social Problems: Social Condicions, Value 

Judgments, and Social Problems”, Social Problems 1973, p. 407-419.
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1274. Spector en Kitsuse vullen Blumers visie in die zin aan dat ze meer de 
nadruk leggen op het procesmatige, constructivistische karakter van (de tot-
standkoming van) sociale problemen en van de oplossingen ervoor, en ook op de 
invloed van de onderlinge interactie van de diverse bij het probleem betrokkenen 
actoren voor de verdere ontwikkeling ervan. Zij stellen de activiteiten van groe-
pen centraal in hun defi niëring van sociale problemen. Sociale problemen groeien 
volgens hen als een ‘groepsgebeuren’ volgens verschillende etappes: 1) de pogin-
gen van actiegroepen om een bepaalde situatie als maatschappelijk problematisch 
te doen erkennen, 2) het streven naar een publieke erkenning van de legitimiteit 
van deze claims, 3) het formuleren van nieuwe verzuchtingen, vragen en opmer-
kingen naar aanleiding van de ‘vertaling’ van deze problemen door publieke 
autoriteiten (en dus in zekere zin de accaparatie van het probleem door beleid-
smakers) en tot slot 4) de verwerping van de oplossingen die voorgesteld werden 
door de overheden en het voorstellen van alternatieve oplossingen door actiegroe-
pen.1749 Hilgartner en Bosk1750 hebben er op hun beurt op gewezen dat dergelijk 
‘constructivistisch’ kader wel toelaat om de totstandkoming van een sociaal pro-
bleem ‘achteraf bezien’ te verklaren, maar dat de herkenning van concrete sociale 
problemen niet gefaseerd en chronologisch via een dergelijk stappenpatroon zal 
verlopen ontstaan, maar veeleer als onderdeel van een chaotisch proces, en onder-
hevig aan het toeval.1751

1275. Felstiner, Abel en Sarat wijzen erop dat niet elk sociaal risico waarover 
maatschappelijke discussies bestaan, uitgroeit tot een sociaal probleem. Het is 
volgens hen vooral de ‘beginfase’, de eerste fase van de transformatie van een 
bepaalde kwestie tot een algemeen erkend maatschappelijk probleem, die van 
groot belang is bij de sociogenese van een sociaal probleem. Vooral de subjectieve 
opvattingen van de getroff enen over (de oorzaak van) hun probleem en van hun 
schade zouden in deze eerste fase bepalen of individuele problemen transforme-
ren tot een vergoedingsvraagstuk1752:

“(…) People do – or do not – perceive an experience as an injury, blame someone else, 
claim redress, or get their claims accepted because of their social position as well as their 
individual characteristics. Th e transformation perspective points as much to the study 
of social stratifi cation as to the exploration of social psychology. (…) Perceived injurious 
experiences, grievances and disputes have the following characteristics: they are subjec-

1749 Environmental Protection Agency, Environmental Issue Report, Late lessons from early war-
nings: the precautionary principle 1896-2000, 2001, zie www.rachel.org/lib/late_lessons_
from_early_warnings.030201.pdf.

1750 S. Hilgartner en C.L. Bosk, “Th e Rise and Fall of Social Problems: A Public Arenas Model”, 
American Journal of Sociology 1988, p. 53-78.

1751 D. Gee en M. Greenberg, “Asbestos: from ‘magic’ to malevolent mineral” in EPA, Environmental 
Issue Report, Late lessons from early warnings: the precautionary principle 1896-2000, 2001 (p. 
51-62), zie www.rachel.org/lib/late_lessons_from_early_warnings.030201.pdf.

1752 L.F. Felstiner, R.L.Abel en A. Sarat, a.w. 1980-81 p. 631-654.
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tive, unstable, reactive, complicated, and incomplete. Th ey are subjective in the sense 
that transformations need not be accompanied by any observable behaviour.”

1276. Gusfi eld introduceerde in dit verband de gedachte dat een maatschappe-
lijk probleem in een proces van sociale constructie in de eerste plaats ‘geclaimd’, 
in de zin van ‘toegeëigend’ wordt door diegenen die het meest gezag en autoriteit 
hebben om de publieke opinie te beïnvloeden.1753 Deze actoren zijn dan de ‘eige-
naars’ van het betrokken sociaal probleem en zullen als eigenaars van het pro-
bleem zo veel mogelijk zeggenschap trachten uit te oefenen via acties in onder 
meer de media. Ook Foucault wees erop dat aan wat hij omschreef als ‘la volonté 
de savoir’, de zoektocht naar het inzicht in het ‘correcte discours’ over een bepaald 
sociaal probleem, altijd onderliggende belangen ten grondslag liggen van actoren 
die zelf vaak een belang hebben bij het vinden van een bepaalde beleidsoplossing, 
en de behoeft e aan een bepaald beleid en beleidsoplossingen goed op elkaar af 
weten te stemmen.1754 De vraag wie de ‘eigenaar’ is van een sociaal probleem op 
een bepaald ogenblik, is daarbij van groot belang, omdat de eigenaar van een 
probleem ook de verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van een probleem 
kan duiden.1755

13.2.2. WAARDOOR GROEIT EEN SOCIAAL RISICO 
UIT TOT EEN VERGOEDINGSVRAAGSTUK? 
HET VOORBEELD VAN DE ASBESTKWESTIE

1277. Waardoor asbest op een bepaald ogenblik tot een ernstig sociaal probleem 
is uitgegroeid, is daarmee nog niet duidelijk. Waardoor transformeren bepaalde 
sociale risico’s in bepaalde landen tot een sociaal probleem en andere risico’s (of 
dezelfde risico’s in andere landen) niet? De aanzet voor een antwoord op deze 
vraag wordt aangereikt door de Amerikaanse socioloog Shiff man vanuit de ‘con-
structivistische’ invalshoek1756:

1753 Het ‘eigenaarschap’ van een sociaal probleem wordt door Gusfi eld als volgt omschreven:
 “Th e concept of ‘ ownership of public problems’ is derived from the recognition that in the arenas 

of public opinion and debate all groups do not have equal power, infl uence, and authority to 
defi ne the reality of the problem. Th e ability to create and infl uence the public defi nition of a 
problem is what I refer to as ‘ownership’. Th e metaphor of property ownership is chosen to emp-
hasize the attributes of control, exclusiveness, transferability, and potential loss (…) At any time 
in a historical period there is a recognition that specifi c public issues are the legitimate province 
of specifi c persons, roles and offi  ces that can command public attention, trust and infl uence. 
Th ey have credibility while others who attempt to capture public attention do not. Owners can 
make claims and assertions. Th ey are looked at and reported to by others anxious for defi nitions 
and solutions to the problem.”

1754 M. Foucault, a.w. 1971, p. 16 e.v.
1755 J. Kitsuse en M. Spector, a.w. 1973, p. 407-441.
1756 J. Shiff man, “A social explanation for the rise and fall of global health issues”, Bull World 

Health Organ. 2009, p. 608-613.
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“I draw on a paradigm – social constructionism – used by only a handful of scholars 
concerned with global health to suggest that the rise and fall of a global health issue may 
have less to do with how ‘important’ it is in any objective sense than with how supporters 
of the issue come to understand and portray its importance. Specifi cally, those issues 
that attract attention may be ones in which policy community members have discovered 
frames – ways of positioning an issue – that reasonate with global and national political 
elites, and then established institutions that can sustain these frames. Policy communi-
ties are networks of individuals (including researchers, advocates, policy-makers and 
technical offi  cals) and organizations (including governments, non-governmental orga-
nizations, United Nations agencies, foundations and donor agencies) that share a con-
cern for a particular issue. When policy communities develop convincing ideas and 
strong institutions, attention and resources may follow.”

1278. Een sociaal risico wordt door Shiff man pas als een ‘sociaal probleem’ 
gezien wanneer het door leading opinion makers zoals beleidsverantwoordelijken, 
wetenschappers, journalisten, deskundigen en advocaten als zodanig wordt 
gepercipieerd en benoemd. Ook de Amerikaanse rechtssociologen Douglas en 
Wildavsky benadrukten dat vooral de sociale omgeving bepalend is voor de iden-
tifi catie van een bepaald risico als sociaal probleem.1757 Belangrijk is ook dat in 
geval van een mogelijk confl ict, bijvoorbeeld bij het ontstaan van een ongeval of 
schade, het oordeel van autoriteiten (zoals advocaten) aan betrokkenen een 
belangrijke impuls kan geven in de richting van te willen claimen of te zullen 
schikken:

“(…) A disputant discusses his problem with a lawyer and consequently reappraises the 
behavior of the opposing party. Th e disputant now believes that his opponent was not 
just mistaken but acted in bad faith. Th e content of the dispute has been transformed in 
the mind of the disputant, although neither the lawyer nor the opposing party necessa-
rily knows about the shift . Since transformations may be nothing more than changes in 
feelings, and feelings may change repeatedly, the process is unstable. Th is characteristic 
is notable only because it diff ers so markedly from the unconventional understanding of 
legal controversies. In the conventional view of disputes, the sources of claims and rejec-
tions are objective events that happened in the past. It is accepted that it may be diffi  cult 
to get the facts straight, but there is rarely an awareness that the events themselves may 
be transformed as they are processed. Th is view is psychologically naïve: it is insensitive 
to the eff ect of feelings on the attribution of motive and to the consequences of such attri-
butions for the subject’s understanding of behavior (…)”.

1279. De asbestkwestie zou in het laatste kwart van de twintigste eeuw onder 
invloed van de tegenstanders van asbest in de oude industriële landen gepercipi-
eerd gaan worden als een ‘schandaal’ van volksgezondheid, dat veroorzaakt is 

1757 M. Douglas en A. Wildavsky, a.w. 1982, p. 86. Zie ook over de ‘social infl uence’ H.C. Kelman, 
“Interests, relationships, identities: three central issues for individuals and groups in negotia-
ting their social environment”, Ann. Rev. Psych. 2006, p. 57.
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door ondernemingen en asbestlobbyclubs, die louter hun eigenbelang nastreefden 
bij de productie van asbest, tegen alle alarmerende gezondheidsberichten in, en 
dit ten koste van de gezondheid van vele burgers. Uiteindelijk zou het deze tegen-
beweging dan zijn van vakverenigingen en actiegroepen die als ‘eigenaar’ van het 
asbestprobleem de toon en de onvermijdelijke richting van het debat over de 
asbestgezondheidsrisico’s zou gaan bepalen en het politieke beleid zou gaan beïn-
vloeden. Ze deden dit door de verantwoordelijkheden voor de totstandkoming 
van het asbestprobleem te leggen bij het andere ‘kamp’, met name bij de industrie 
en bij de overheid. Felstiner, Abel en Sarat noemden dit proces het proces van 
‘blaming and claiming’ (na de fase van ‘naming’, het benoemen van de 
verantwoordelijken).1758

“Th e next step is the transformation of a perceived injurious experience into a grievance. 
Th is occurs when a person attributes an injury to the fault of another individual or 
social entity. By including fault within the defi nition of grievance, we limit the concept 
to injuries viewed both as violations of norms and as remediable. Th e defi nition takes 
the grievant’s perspective: the injured person must feel wronged and believe that some-
thing might be done in response to the injury, however politically or sociologically impro-
bable such a response might be (…) We call the transformation from perceived injurious 
experience to grievance blaming: our diseased shipyard worker makes this transforma-
tion when he holds his employer or the manufacturer of asbestos insulation responsible 
for his asbestosis. Th e third transformation occurs when someone with a grievance 
voices it to the person or entity believed to be responsible and asks for some remedy. We 
call this communication claiming. A claim is transformed into a dispute when it is rejec-
ted in whole or in p artikel Rejection need not be expressed by words. Delay that the 
claimant construes as resistance is just as much a rejection as is a compromise off er 
(partial rejection) or an outright refusal (…).”

1280. De tegenstanders van asbest hebben tijdens het laatste kwart van de 
vorige eeuw dus de overhand gekregen in het debat over de asbestgezondheidsri-
sico’s, waardoor de asbestvoorstanders getalmatig en psychologisch niet langer de 
rol konden opnemen van ‘eigenaar’ van het probleem. Dit was mogelijk doordat 
op een bepaald ogenblik het grote economische belang van asbest als grondstof in 
de samenleving verdween.

Nochtans is de beleving van de gezondheidsgevaren van asbest (ook in de 
oude industriële landen) altijd zeer subjectief gebleven. Er is nooit volledige over-
eenstemming bereikt over de gezondheidsrisico’s verbonden aan asbest. Zelfs 
onder de meest bedreigde risicogroepen in de laatste ‘asbestperiode’ (de jaren 
zeventig tot negentig): de arbeiders in de asbestcementindustrie en in de scheeps-
bouw, waren er tot aan de invoering van een volledig asbestverbod in de onder-
zochte landen nog voorstanders van het gebruik van asbest. Th ans verschijnen er 
overigens nog steeds onderzoeken die de carcinogene werking van chrysotiel 

1758 L.F. Felstiner, R.L. Abel en A. Sarat, a.w. 1980-1981, p. 631-654.
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nuanceren en die doorgaans worden aangestuurd door asbestvoorstanders. Zo 
zou blijken uit een recent onderzoek onder (oud-)medewerkers van een Griekse 
asbestcementfabriek dat blootstelling aan ‘toelaatbare’ niveaus aan chrysotielas-
best geen verhoogd risico op longkanker of mesothelioom creëert.1759 Maar de 
vraag of aan een sociaal probleem een reëel en objectief maatschappelijk pro-
bleem ten grondslag ligt, doet volgens Gusfi eld, opmerkelijk genoeg, ook weinig 
ter zake.1760 Het is vooral de mate waarin een verhaal overtuigt, die de wervings-
kracht van en het vertrouwen in een verhaal bepaalt, stelde hij vast, en niet zozeer 
de intrinsieke juistheid of de inherente logica van de aangevoerde argumenten. 
Ook Foucault beschreef de constructie van een dergelijk narratief, ‘l’ordre du dis-
cours’, als volgt:

“Dans une société comme la nôtre – mais, après tout, dans n’importe quelle société – 
des relations de pouvoir multiples traversent, caractérisent, constituent le corps social; 
elles ne peuvent pas se dissocier, ni s’établir, ni fonctionner sans une production, une 
accumulation, une circulation, un fonctionnement du discours vrai. Il n’y a pas 
d’exercise du pouvoir sans une certaine économie des discours de vérité fonctionnant 
dans, à partir de et à travers ce pouvoir. Nous sommes soumis par le pouvoir à la pro-
duction de la vérité et nous ne pouvons exercer le pouvoir que par la production de la 
vérité.”1761

1281. Toegepast op het voorwerp van onderzoek, een sociaal probleem wordt 
pas een probleem wanneer voldoende gezaghebbende bronnen er een probleem 
van maken.1762 Ook Douglas en Wildavsky hebben er in hun studie Risk and 
Culture op gewezen dat het onderscheid dat wordt gemaakt tussen als ernstig en 
als sociaal bedreigend aanvoelende risico’s enerzijds en als verwaarloosbaar 
aanvoelende risico’s anderzijds vooral een weerspiegeling vormt van de heer-
sende sociaalculturele waardepatronen op een bepaald ogenblik in de samenle-
ving.

1759 S.R. Bohme e.a., “Maximizing profi t and Endangering Health: Corporate Strategies to Avoid 
Litigation and Regulation”, Int’L J. of Occ. Env.Hlth 2005, p. 388.

 Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar de bedrijfspolitiek van claim management 
van de Amerikaanse multinationale ondernemingen General Motors, Ford en Chrysler: tussen 
2001 en 2008 hebben deze bedrijven ca $ 37 miljoen gespendeerd aan de onderzoeksbureaus 
ChemRisk en Exponent Inc, voor het schrijven van overzichtsartikelen (waaronder analyses 
van vroegere wetenschappelijke artikelen) over het veilige gebruik van chrysotiel (het zoge-
naamde ‘safe use of chrysotile asbestos’) en voor de presentaties van deze papers op weten-
schappelijk congressen. Deze ondernemingen zijn in het verleden in de asbestkwestie reeds 
meermaals aangesproken resp. aansprakelijk gesteld voor asbestschade van automonteurs ten 
gevolge van het veelvuldige contact van deze laatste met auto-frictiematerialen (zie hierover D. 
Michaels en C. Monforton, “How Litigation Shapes the Scientifi c Literature: Asbestos and 
Disease Among Automobile Mechanics”, J Law en Policy 2007, p. 1137-1143).

1760 J. Gusfi eld, a.w. 1981 p. 10.
1761 M. Foucault, L’ordre du discours, Paris, Gallimard, 1971, p. 16.
1762 J. Gusfi eld, a.w. 1981, p. 4-15.
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13.3. ONDERZOEK NAAR DE TOTSTANDKOMING 
VAN DE ASBESTKWESTIE ALS EEN 
VERGOEDINGS VRAAGSTUK

1282. De vraag waarom, met deze sociologische analyse in het achterhoofd, de 
asbestkwestie in de oude industriële landen in het laatste kwart van vorige eeuw 
plots ‘ontdekt’ is als een vergoedingsvraagstuk, vergt een onderzoek naar de spe-
cifi eke triggers die gezorgd hebben voor de transformatie van asbest tot een 
onaanvaardbaar risico.

1283. Eerder werd reeds aangeduid dat in de verschillende overheidsrapporten 
in de onderzochte landen over de totstandkoming van de asbestproblematiek (cf. 
de randnummers 300 e.v.) de volgende oorzaken gevonden werden:
– het feit dat (in eerste instantie althans) voornamelijk werknemers (arbeiders) 

in de asbestindustrie werden getroff en, die niet de mogelijkheid hadden om de 
risico’s van blootstelling aan asbest correct in te schatten; arbeiders hadden 
immers geen toegang tot de dan reeds voorhanden wetenschappelijke studies 
met betrekking tot asbest;

– het gegeven dat het gevaar op chronische gezondheidsschade destijds meer 
geaccepteerd was als een ‘normaal’ gevolg van de arbeidswerkzaamheden dan 
vandaag het geval is;

– de lange latentietijd van asbestziekten die met zich bracht dat de gevolgen van 
blootstelling aan asbest ernstig werden onderschat;

– de wetenschappelijke onzekerheden met betrekking tot het gevaar van bloot-
stelling aan asbest bij lage dosissen;

– de tekortkomingen respectievelijk het gebrek aan functioneren van het sys-
teem van de arbeidsinspectie;

– de politiek-economische en sociale context van de jaren zeventig van vorige 
eeuw van groeiende werkloosheid, die met zich meebracht dat de aandacht 
van overheden en sociale partners eerder kozen voor de bescherming van de 
economie en van de werkgelegenheid dan voor de aanpak van ‘verborgen pro-
blemen’ als langetermijnziekten;

– de opmerkelijke rol van de asbestlobbygroepen waarin ook wetenschappers en 
vertegenwoordigers van sociale partners en overheden zetelden, die een zware 
druk uitoefenden om de handhaving van het zogenaamd ‘gecontroleerde’ 
gebruik van asbest te bestendigen.

1284. Hoewel dergelijke monocausale verklaringen zeker een rol speelden bij de 
omslag in het denken over asbest als gezondheidsrisico, zijn ze mijns inziens te 
beperkt om de ingrijpende wijzigingen in het denken over asbestgezondheidsri-
sico’s te verklaren. Sociale problemen, zo werd eerder uiteengezet, zijn sociale 
constructies die gegroeid zijn binnen de sociaaleconomische context waarin ze 
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zijn ontstaan. De gewijzigde visie op asbest ontstond niet toevallig op een ogen-
blik waarop het belang van asbest afnam. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek 
heeft  een aantal factoren vastgesteld die van invloed zijn op de risicoperceptie van 
burgers1763 en die ook nuttig kunnen zijn om de transformatie in de visie op van 
asbest van een nuttig product tot een onaanvaardbaar risico te helpen verklaren. 
Het gaat om de volgende factoren1764:
– vrijwillig aangegane risico’s worden eerder geaccepteerd dan opgedrongen 

risico’s;
– risico’s worden eerder geaccepteerd wanneer burgers het idee hebben dat ze er 

zelf controle over hebben;
– risico’s worden eerder geaccepteerd wanneer ook de eraan verbonden voorde-

len eerlijk over de bevolking zijn verdeeld;
– risico’s worden eerder geaccepteerd wanneer ze worden gepercipieerd als 

behorend tot de ‘gewone levensrisico’s’;
– risico’s worden eerder geaccepteerd wanneer ze vanuit moreel oogpunt ver-

antwoord worden gevonden;
– risico’s worden eerder geaccepteerd wanneer ze geen gevaar opleveren voor 

het nageslacht;
– risico’s worden eerder geaccepteerd wanneer er niet te veel (media-)aandacht 

aan wordt besteed;
– risico’s worden eerder geaccepteerd wanneer de kans dat het iemand zelf over-

komt klein is;
– risico’s worden eerder geaccepteerd wanneer de voordelen van de bewuste 

technologie of activiteit belangrijk zijn.

1285. Met deze factoren voor ogen heb ik aan de hand van de reeds vermelde 
overheidsrapporten, wetgevingsstukken, rechtspraak en literatuur over de asbest-
kwestie de volgende kernpunten geanalyseerd als ‘triggers’ die in onderlinge 
samenhang voor een perspectiefwijziging hebben gezorgd ten aanzien van de 
aanvaardbaarheid van specifi ek de asbestgezondheidsrisico’s in de onderzochte 
landen:
1) de maatschappelijke angst voor de opkomst van nieuwe risico’s;
2) het afb rokkelen van het maatschappelijke belang van asbest als motor van de 

grondstoff enindustrie;

1763 Zie hierover onder meer E. Mordini, “Technology and fear: is wonder the key?”, Trends in 
biotechnology 2007, p. 544-546; D. Ropeik,”Th e perception gap”, Pfl anzenschutz-Nachrichten 
Bayer 2006, p. 105-116; L. Sjöberg, “A discussion of the limitations of the psychometric and 
cultural theory approaches to risk perception”, Radiation Protection Dosimetry 1996, p. 219-
225, P. Slovic, “Perception of risk”, Science 1997, p. 280-285, C. Starr, “Social Benefi t versus 
Technological Risk’, Science 1969, No. 3899, p. 1232-1238.

1764 Het gaat te ver om hier alle factoren uitgebreid te benoemen en te bespreken: voor meer dui-
ding kan worden verwezen naar de bronnen vermeld in vorige voetnoot.
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3) de herkenning van de asbestkwestie als een algemeen maatschappelijk pro-
bleem van volksgezondheid;

4) botsende visies en de strijd om het ‘eigenaarschap’ in de asbestkwestie;
5) asbestangst als sociale constructie.

13.3.1. EERSTE TRIGGER: DE MAATSCHAPPELIJKE ANGST 
VOOR DE OPKOMST VAN NIEUWE RISICO’S

1286. Asbest vormt niet alleen een ‘oud’ sociaal risico, maar tegelijk ook een 
‘nieuw’ sociaal risico. Nieuwe risico’s worden in de defi nitie van Ulrich Beck 
gekenmerkt door het feit dat ze niet langer meer beperkt blijven en gelokaliseerd 
kunnen worden op een bepaalde plaats en binnen een bepaald tijdvak.1765 Waar 
de industriële samenleving nog gekenmerkt werd door een maatschappelijke 
strijd rond de toe-eigening van schaarse goederen, ziet de risicosamenleving 
vooral op het voorkomen van ongewenste, want potentieel onbeheerbare en 
onverzekerbare, risico’s.

1287. Benadrukt moet worden dat asbest maar één van de vele gezondheidsri-
sico’s is in de hedendaagse technologische maatschappij, naast vele andere gevaar-
lijke chemische stoff en en vormen van milieuverontreiniging zoals de ‘endocriene 
verstoorders’ waartoe onder meer de dioxines, PCB’s, pesticiden, schadelijke 
oplosmiddelen lood en zware metalen kunnen worden gerekend.1766 De ontwik-
keling van industrie, wetenschap en techniek heeft  in de twintigste eeuw geleid tot 
tal van nieuwe onzekerheden en onveiligheidsrisico’s als ongewenste neveneff ec-
ten van de moderne samenleving. Van heel wat van deze risico’s weet men dat er 
een impact is op de gezondheid, maar over de grootte van deze impact tast men 
vaak nog in het duister.

1288. Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar het zogenaamde 
‘Organisch Psychosyndroom’ dat veroorzaakt kan worden door solventen of 
gevaarlijke oplosmiddelen, ook wel bekend als ‘de schildersziekte’. De blootstel-
ling aan gevaarlijke oplosmiddelen kan aanleiding geven tot een grote variatie 
aan ziekten na contact met deze producten en met de vluchtige organische stoff en 
(VOS) die eruit vrijkomen. VOS vindt men terug in tal van verven (op basis van 
synthetische organische oplosmiddelen), lijmen, tapijten, linoleum, vernis, enzo-
voorts. Sommige van deze producten (zoals isolatiematerialen, tapijten en 
behangpapier) geven gedurende maanden constant vluchtige organische stoff en 
af, terwijl bij andere de afgift e geleidelijk afneemt (zoals bij vloeibare materialen 

1765 U. Beck, a.w. 1999, p. 54 en p. 77.
1766 Zie voor een overzicht van een aantal ‘nieuwe’ gezondheidsrisico’s: www.milieu-en-gezond-

heid.be.
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zoals verf, vernis, was). Behalve enkele VOS zoals formaldehyde, benzeen, tolueen 
en xyleen, waarvan de schadelijke gevolgen goed gekend zijn, is het lastig om de 
eff ecten van elke VOS afzonderlijk te isoleren of om met zekerheid bepaalde 
gezondheidsklachten terug te brengen tot de blootstelling aan bepaalde stoff en. 
Gezondheidsgevolgen van blootstelling aan VOS kunnen bijvoorbeeld variëren 
van irritatie of een prikkelend gevoel van ogen, neus en keel, over hoofdpijn en 
infl ammatoire reacties tot neurologische stoornissen (zoals verwardheid, slape-
righeid). Strekt het contact zich uit over langere tijd, dan kunnen snel optredende 
vermoeidheid, slapeloosheid, en chronische pijnen intreden.1767 Zowel binnen als 
buiten de arbeidssfeer zijn gevallen bekend van de schadelijke eff ecten van deze 
VOS.1768

1289. Zolang asbest enkel werd benaderd als een industrieel risico, dat via soci-
ale verzekeringen automatisch werd ‘opgelost’, bestond jarenlang, zowel vanuit de 
media als vanuit de overheid en het positieve recht, geen aandacht voor de asbest-
gezondheidsproblematiek, ook al was de kennis over asbestgezondheidsrisico’s 
goed beschikbaar. Asbest heeft  dit overigens gemeen met andere schadelijke risi-
co’s in de professionele sfeer (cf. de silicoseproblematiek of de eerder vermelde 
schildersziekte). Het is pas op het ogenblik dat de asbestkwestie geherdefi nieerd 
zou worden in termen van een algemeen maatschappelijk gezondheidsprobleem 
in het laatste kwart van vorige eeuw, dat de aanpak van het probleem via de pro-
fessionele schadeverzekeringen niet meer voldeed en dat de aandacht voor de 
asbestrisico’s bij de brede bevolking, media en in het beleid en de rechtspraak ging 
toenemen: plots werd een asbestprobleem gezien.

1290. Veiligheidsdeskundigen hebben er in dit verband op gewezen dat er een 
verschil bestaat tussen reële objectieve risico’s en risicoperceptie. Een risico wordt 
in de veiligheidskunde gedefi nieerd als kans maal eff ect. Het begrip ‘risico’ wordt 
er dus omschreven als het product van de kans dat een ongeval zich voordoet en 
de eventuele schade die daarmee gepaard gaat.1769 Helsloot heeft  erop gewezen 
dat beleid dat gebaseerd is op risicoperceptie eerder dan op objectieve risico’s, 

1767 Zie hierover G. Hageman, M. Hout, E. Steur, W. Bruin e.a., “Parkinsonism, Pyramidal signs, 
polyneuropathy, and cognitive decline aft er long-term occupational solvent exposure”, J 
Neurol 1999, p. 198-206; S. Kezic, F. Calkoen, M. Wenker, J. Jacobs, M. Verberk, “Genetic poly-
morphism of metabolic enzymes modifi es the risk of chronic solvent-induced encephalopa-
thy”, Toxicol Ind Health 2006, p. 281-289.

1768 Zie bv. het arrest van het Hof van Beroep Antwerpen van 15 juni 2011 (AR 2009/AR/2699), 
(niet gepubliceerd) over de lichamelijke klachten van een gezin na langdurige blootstelling aan 
pentachloorphenol via houtverf. Zie ook de klachten van bewoners van woningen waarin pur-
schuim is gspoten als vloerinstallatie (www.nd.nl/artikelen/2012/juni/01/meer-problemen-
purschuim-vloer-nuon). In beide gevallen was de impact op de gezondheid van de bewoners zo 
zwaarwegend dat ze uiteindelijk defi nitief hun woning moesten verlaten.

1769 I. Helsloot a.w. 2004, p. 348.
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vaak leidt tot een onevenwichtig veiligheidsbeleid.1770 Middelen worden dan sym-
bolisch ingezet voor de behartiging van subjectieve noden, eerder dan voor de 
aanpak van reële problemen, hetgeen paradoxaal zal leiden tot veiligheidsverlies 
in vergelijking met de situatie waarin middelen zouden worden ingezet op basis 
van een kosten-batenanalyse. Immers: de overheidsmiddelen zijn beperkt. Bij 
wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar de situatie waarin vroeger omzeg-
gens geen veiligheidsmaatregelen werden getroff en ter preventie van de vrijko-
ming van asbest, bij gebrek aan aandacht voor de problematiek, daar waar thans 
soms ganse woonwijken worden geëvacueerd zodra bij herstellingswerken asbest 
dreigt vrij te komen.

1291. Ook de overspannen inzet op het aansprakelijkheidsrecht als schadever-
goedingsmechanisme kan paradoxaal genoeg tot een algemeen maatschappelijk 
welzijnsverlies leiden. In de Verenigde Staten wordt bijvoorbeeld vaak de kritiek 
gehoord dat het aansprakelijkheidscontentieux in asbestschadezaken ervoor 
heeft  gezorgd dat de grote massa aan ingewilligde schadeclaims van slachtoff ers 
met ‘ingebeelde’ schade (angstschadevorderingen), ervoor gezorgd heeft  dat 
slachtoff er met ernstige gezondheidsschade niet meer adequaat konden worden 
vergoed, omwille van de grote stroom aan faillissementen en opgezette trusts met 
een beperkt vermogen. De maatschappelijke kosten van mesothelioom voor de 
sociale verzekeringen in België alleen al worden op 10 miljoen euro per jaar 
geschat. In Frankrijk is de maatschappelijke tussenkomst van de socialezeker-
heidsinstellingen voor asbestgerelateerde gezondheidsschade alleen al in 2003 
geschat op 26,8 à 37,2 miljard euro tot de periode 2025.1771 In de Verenigde Staten 
is de last verbonden aan asbestgezondheidsschade nog veel hoger dan in Europa.

1292. Het verhaal over de omgang met nieuwe risico’s in de samenleving ver-
toont enige gelijkenissen met het verhaal van Goethe over de wetenschapper 
Faust, die een weddenschap met de duivel had afgesloten.1772 De essentie van het 
verhaal van Faust en de gelijkenis met het gebruik van gevaarlijke stoff en en 
nieuwe technieken zoals asbest, is de gedachte dat eenieder die de menselijke 
maat met al zijn beperkingen wil overstijgen, dit vroeg of laat zal moeten bekopen 
tegen een veel hogere prijs dan vooraf ingeschat. Het afgelopen decennium heb-
ben zich in Europa en op mondiaal vlak verschillende belangrijke volksgezond-
heidscrisissen voorgedaan, waarbij de problematiek van de nieuwe risico’s hoog 
op de agenda is komen te staan. Dit zowel naar aanleiding van ‘plotselinge gebeur-
tenissen’ zoals de kernrampen in Tsjernobyl en Fukushima en de giframp te Bho-

1770 I. Helsloot, a.w. 2007, p. 79.
1771 E. Belliard, “Responsabilité et socialisation du risque”, La semaine Juridique 2005, p. 1139 e.v.
1772 Faust wou beschikken over een superieure kennis, die eigenlijk geen mens zou kunnen of 

mogen bezitten. Na zijn pact met de duivel genoot hij enkele jaren (van diens) bovenmenselijke 
krachten, tot de duivel op een bepaald ogenblik beslag kwam leggen op zijn ziel, overeenkom-
stig het eerder gesloten pact.
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pal1773 als naar aanleiding van meer latent gegroeide problemen zoals de geschie-
denis van het gebruik van asbest, lood, benzeen enzovoort in de industrie.1774 
Daarnaast is er ook sprake van vele risico’s die de status van ‘ongewenst probleem’ 
(nog) niet hebben verworven, zoals risico’s verbonden aan ggo-voedingsstoff en of 
nanotechnologie.1775 De kwestie van de aanvaarding van nieuwe sociale risico’s 
ziet naar de kern genomen op de vraag hoeveel veiligheid ten aanzien van een 
bepaald risico in het maatschappelijk leven mag verwacht worden, en tegen welke 
trade-off  (onder de vorm van bijvoorbeeld een hoger algemeen maatschappelijk 
welzijn) (potentiële) inbreuken op de gezondheid en veiligheid van individuen 
vanuit maatschappelijk oogpunt toelaatbaar zijn.1776 Bij de vraag of (het creëren 
van) een risico maatschappelijk aanvaardbaar is, zal zowel de kans op de verwe-
zenlijking van het risico, als de mogelijke ernst van de gevolgen van de verwezen-
lijking ervan (de aard, ernst en omvang van de mogelijke schade)1777, en de sub-
jectieve kennis of de veralgemeende objectieve maatschappelijke kennis daarover, 
een rol spelen.1778

1293. De asbestkwestie illustreert dat een discours over het al dan niet aanvaard-
baar zijn van risico’s, dat opgebouwd wordt rond bepaalde ideeën en krachtige 
beelden, geleidelijk aan een zekere homogeniteit kan ontwikkelen in de beeldvor-
ming, en aldus gepercipieerd kan worden als het ‘juiste’ discours, waarbij de andere 
zienswijzen uit het collectieve geheugen verdrongen raken, en de vraag naar het 
verband met de ‘objectieve realiteit’ van de aard en ernst van het risico op de ach-
tergrond verdwijnt. De maatschappelijke tijdsgeest en de opvattingen over het aan-
vaardbaar karakter van risico’s ontwikkelen zich niet alleen met de tijd en met de 
ermee gepaard gaande voortschrijdende kennis en inzichten in bepaalde risico’s en 
gevaren, maar ook met de algemene sociaaleconomische toestand in een land en 
het eraan verbonden welvaartspeil en vertrouwen in de samenleving. De nadruk 
die thans op het belang van gezondheid en veiligheid wordt gelegd, zou welhaast 

1773 De giframp in Bhopal, die in 1984 plaatsvond in de Indiase stad Bhopal in de deelstaat Madhya 
Pradesh, eiste duizenden levens als gevolg van het vrijkomen van veertig ton methylisocyanaat 
(MIC) uit een bestrijdingsmiddelenfabriek van Union Carbide.

1774 Zie het rapport Late lessons from early warnings: the precautionary principle 1896-2000 van de 
European Environmental Agency,, 2002, zie www.eea.europa.eu/publications/environmen-
tal_issue_report_2001_22.

1775 E. Mordini, “Technology and fear: is wonder the key?”, Trends in biotechnology 2007, p. 544-
546; C. Starr, “Social Benefi t versus Technological Risk’, Science 1969, nr. 3899, p. 1232-1238.

1776 L. Sjöberg, “A discussion of the limitations of the psychometric and cultural theory approaches 
to risk perception”, Radiation Protection Dosimetry 1996 p. 219-225, P. Slovic, “Perception of 
risk”, Science 1997, p.  280-285, C. Starr, “Social Benefi t versus Technological Risk’, Science 
1969, nr. 3899, p. 1232-1238.

1777 I. Helsloot, a.w. 2004.
1778 K.J.O. Jansen, “Wat niet weet, wat niet deert?”, RM Th emis 2006, p. 54-63; en zelfde auteur: 

Informatieplichten. Over kennis en verantwoordelijkheid in contractenrecht en buitencontrac-
tueel aansprakelijkheidsrecht, Deventer, Kluwer, 2012, p.  530 e.v.; C.C. Van Dam, 
Aansprakelijkheidsrecht, Den Haag, BjU, 2000, nr. 801.
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doen vergeten dat de economische belangen in de asbestkwestie in het huidige 
tijdsgewricht een andere waarde krijgen toegedicht dan destijds het geval was.

1294. Onze samenleving heeft  thans een hoog welvaartspeil bereikt, waaraan 
tegelijk ook veel (nieuwe) risico’s lijken verbonden te zijn. In de voorheen zich ont-
wikkelende ‘oude’ industriële samenleving – waarvan asbest een van de bouwstof-
fen was- gold het vooruitgangsoptimisme en het vertrouwen in de ‘maakbaarheid 
van de samenleving’, niet in het minst omdat de overheid controle hield over de 
sociale risico’s die beheerd werden via het stelsel van de sociale zekerheid (zie eerder 
hoofdstuk elf). De decennia na de tweede wereldoorlog waren gericht op de uitbouw 
van een stelsel van sociale zekerheidsregelingen, onderwijs, materiële en economi-
sche welvaart. De technologische ontwikkelingen in onze samenleving (waaronder 
de ontwikkeling van asbestproducten) hebben echter niet alleen geleid tot een stij-
ging van de algemene welvaart maar ook tot oplossingen voor tal van problemen: in 
het geval van asbest bijvoorbeeld tot voorzieningen voor waterleidingen en isole-
rend- en brandwerend materiaal (zie eerder). Th ans leeft  de perceptie dat het precies 
door die nieuwe technologie is dat burgers in de samenleving grotere (en nieuwe) 
veiligheids- en gezondheidsrisico’s lopen waarvoor niet meer voldoende dekking 
bestaat via het systeem van de sociale verzekeringen. De technologische en indus-
triële vooruitgang heeft  immers ook een keerzijde. Er zijn nieuwe gevaren ontstaan, 
die in potentie groter en moeilijker beheersbaar zijn, vaak grensoverschrijdend (en 
soms zelfs onomkeerbaar) zijn en bovendien in grote mate onzeker en onvoorspel-
baar. Centraal binnen het terrein van de nieuwe sociale risico’s staat dan ook een 
subjectieve angst, althans in westerse landen, voor grote ongevallen en schadegeval-
len veroorzaakt door de technologische vooruitgang. Beleidsmakers worden 
omwille van die onzekerheid bovendien meer en meer geconfronteerd met burgers 
die zijn gaan twijfelen aan wat deskundigen en overheden hen voorhouden.1779

1295. De Amerikaanse sociologen Mary Douglas en Aaron Wildavsky, wier 
onderzoek zich richt op de ontwikkeling in de samenleving of binnen groepen in 
de samenleving, hebben een theorie ontwikkeld die maatschappelijke factoren en 
het accepteren van risico’s met elkaar verbindt. Hun theorie kan verklaren 
waarom thans een nulrisicobenadering schijnt te bestaan ten aanzien van het cre-
eren van vele nieuwe gezondheidsrisico’s zoals asbest. Ze toonden in hun studie 
‘Risk and culture’ in de jaren tachtig aan dat niet zozeer de vraag of burgers 
bepaalde gezondheidsrisico’s (h)erkennen, centraal staat bij de perceptie van (ver-
antwoorde) risico’s in het maatschappelijk leven, maar veeleer de vraag in welke 
mate zij kunnen beoordelen of bepaalde gebeurtenissen, ontwikkelingen of pro-
blemen mogelijkerwijs risicovol zijn, en of zij zich daartegen verzekerd weten.1780

1779 I. Helsloot, a.w. 2004, 348 p. e.v.
1780 Dit kunnen inschatten van de kans op een bepaald risico wordt bepaald door de wisselwerking 

van twee factoren, met name de kennis over de toekomst en de mate waarin er consensus 
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1296. De maatschappelijke bewustwording over de aanwezigheid van nieuwe 
risico’s en het belang van duurzaamheid kan mee helpen verklaren waarom de 
huidige samenleving als een ‘risicosamenleving’ wordt gepercipieerd. We weten 
niet precies hoe de realisatie van bepaalde risico’s zoals risico’s van klimaat en 
duurzaamheid, van vergrijzing en de uitputting van natuurlijke rijkdommen er in 
de toekomst zal uitzien, en hoe deze wanneer ze zich zouden realiseren, kunnen 
opgevangen worden. Daarnaast is er het gegeven dat er geen maatschappelijke 
consensus bestaat over welke risico’s in de samenleving acceptabel zijn.1781 In die 
zin wordt de aanwezigheid van nieuwe risico’s door vele burgers in de maatschap-
pij op zichzelf al als ‘onacceptabel’ aangevoeld. De paradox van de welvaartssa-
menleving is dat de technologische vooruitgang, waarmee ze gepaard is gegaan, 
ons als het ware terug in de tijd heeft  geplaatst, doordat tegelijkertijd onaccepta-
bele ‘risico’s’ zijn ontstaan, waarvan de gedachte is dat de realisatie ervan te allen 
prijze moet voorkomen worden.1782 Een en ander leidt dan soms tot een dispro-
portionele reactie van de overheid. Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden 
naar een uitspraak van de Bestuursrechtbank van de Raad van State van 22 febru-
ari 2012 waarin de Raad oordeelde dat het bevoegd gezag had kunnen volstaan 
met aanmerkelijk minder ingrijpende handhavingsmaatregelen toen bij de reno-
vatie van een winkelcentrum asbest was vrijgekomen. De volledige sluiting van 
het centrum was dus disproportioneel.1783 Bescherming van de volksgezondheid 
kan directe en ingrijpende maatregelen van de overheid vereisen, maar de over-
heid mag daarin niet te ver doorschieten.

1297. De bewustwording in de samenleving van het bestaan van ‘nieuwe’ risi-
co’s’ heeft  daarom de behoeft e gecreëerd aan een nieuwe vorm van verantwoorde-
lijkheid voor deze risico’s, het principe van de menselijke verantwoordelijkheid 
voor de komende generaties. Deze ethiek van de menselijke verantwoordelijkheid 
ten aanzien van de omgang met nieuwe risico’s werd aangereikt door Hans Jonas. 
In 1979 publiceerde Jonas zijn boek Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer 
Ethik für die technologische Zivilisation. Jonas formuleerde een ethiek van verant-
woordelijkheid tegen de achtergrond van de ecologische, biologische en technolo-
gische gevaren van onze hedendaagse leefwereld. De wereldwijde problemen van 
leefmilieu en gezondheid van de 21ste-eeuwse mens vragen volgens Jonas om een 
nieuwe benadering van de ethische grondslagen van verantwoord maatschappe-

bestaat over het gewenste toekomstbeeld. M. Douglas en A. Wildavsky, An essay on the selection 
of technological and environmental dangers, University of California Press, Berkely 1982, p. 86 
e.v.

1781 M. Douglas en A. Wildavsky, a.w. 1982, p. 5-6. Dit kan leiden tot een basisgevoel van sociale 
onveiligheid tegenover deze nieuwe risico’s, dat niet, of in mindere mate bestaat, tegenover 
‘oude’ onveiligheidsrisico’s.

1782 E. Belliard, a.w. 2005, p. 1139 e.v.
1783 RvSt 22  februari 2012, nr201103226/1/A1, zie: www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_

uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=asbest&verdict_id=jT4NR%2BQ7wdY%3D.
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lijk handelen, die gezocht moet worden in de notie ‘verantwoordelijkheid’. Daar-
bij spoorde hij ertoe aan om slechts te handelen na te hebben nagedacht over de 
gevolgen van de huidige praktijken voor de verre toekomst. Reeds in 1972 werd 
voor de eerste keer gewag gemakt van het ‘recht’ op een gezond leefmilieu in de 
Stockholm Declaration on the Human Environment: “Man has the fundamental 
right to freedom, equality and adequate condicions of life, in an environment of a 
quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn respon-
sibility to protect and improve the environment for present and future 
generations”.1784

1298. Het besef dat milieu- en gezondheidsrampen direct kunnen ingrijpen in 
de basisveiligheid van mensen verruimde het besef van morele verantwoorde-
lijkheid ten opzichte van de op westers-christelijke normen geïnspireerde ‘naas-
tenethiek’1785 naar een ethiek die zich ook rekenschap moet geven van de belan-
gen van toekomstige generaties. In Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer 
Ethik für die technologische Zivilisation herformuleerde Jonas de categorische 
imperatief van Immanuel Kant: ‘Handel zo dat de eff ecten van je handeling in 
overeenstemming zijn met de blijvende aanwezigheid van menselijk leven op 
aarde’.1786 Jonas’ ethiek is in de eerste plaats dus een duurzaamheidsethiek. 
‘Duurzaamheid’ als maatschappelijk belang kreeg brede maatschappelijke 
belangstelling in 1987 na de publicatie van het rapport ‘Our Common Future’ 
(ook bekend als het Brundtland Report) van de World Commission on Environ-
ment and Development (WCED), dat ziet op “development that meets the needs of 
the present without compromising the ability of future generations to meet their 
own needs”.1787

1784 Zie hierover E. Delaunoy, “Het voorzorgsbeginsel in het milieurecht”, Cahier du juriste 2011.
1785 Cf. Leviticus 19:18.
1786 Zie ook D. Birnbacher, “Verantwortung Fur Zukunft ige Generationen.” In H. Lang (ed.) 

Freiheit, Verantwortung Und Flogen in Der Wissenschaft , New York, Sandkuhler, 1994.
1787 Duurzame ontwikkeling wordt er gedefi nieerd als een proces van verandering waarin het 

gebruik van hulpbronnen, de richting van investeringen, de oriëntatie van technologische ont-
wikkeling en institutionele verandering alle met elkaar in harmonie zijn en (alle) zowel de 
huidige als de toekomstige mogelijkheid vergroten om aan menselijke behoeft en en wensen 
tegemoet te komen. De meest cruciale elementen van duurzame ontwikkeling zijn volgens dit 
rapport het voldoen aan menselijke basisbehoeft en, het erkennen van ecologische grenzen en 
het naleven van principes van intergenerationele en intragenerationale gelijkheid (dat wil zeg-
gen gelijkheid binnen een generatie en tussen generaties).De ‘draft  principles’ die in annex 
werden gehecht aan het Brundlandt report, erkennen het recht van “all human beings [to] have 
the fundamental right to an environment adequate for their health and well-being”. In 1992 
werd het recht op een gezond leefmilieu ook als mensenrecht erkend in de Verklaring van Rio 
die naar aanleiding van de VN-klimaatconferentie van Rio naast de twee kaderverdragen 
m.b.t. klimaatverwarming en biologische diversiteit werd uitgevaardigd: “Human beings are at 
the centre of concerns for sustainable development. Th ey are entitled to a healthy and productive 
life in harmony with nature (principle 1)” www.un-documents.net/wced-ocf.htm; zie hierover 
L. Collins, “Are we there yet?Th e Right to Environment in International and European Law”, 
Mc Gill International Journal of Sustainable Development Law & Policy, 2007, p. 132 e.v.
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1299. Hoewel Beck en Jonas wel de noodzaak van een nieuw type verantwoor-
delijkheid op de kaart hebben gezet hebben zij de vraag ‘what to do’, welke juridi-
sche en maatschappelijke gedragsnormen de nieuwe verantwoordelijkheden kun-
nen vormgeven, daarmee niet beantwoord. De meest verregaande gedragsnormen 
zien op het structureel voorkomen van gevaarlijke of onveilige risico’s (de zgn. 
nulrisicobenadering1788). Dit kan bijvoorbeeld door het stopzetten van een risico-
volle activiteit of het creëren van voldoende afstand tussen de risicobron en de 
risico-ontvanger. Zonder twijfel zijn proactieve maatregelen in theorie de meest 
eff ectieve maatregelen die in de veiligheidsketen te treff en zijn. Anders dan het 
reguliere ex post optreden dat tot doel heeft  om schade te herstellen wanneer die 
zich heeft  voorgedaan, wordt het ex ante perspectief gekenmerkt door anticipe-
rend optreden, in die gevallen waar er zich nog geen schade heeft  voorgedaan.

1300. Met de aandacht voor een gezond leefmilieu werd ook meteen het belang 
van de preventie van de verwezenlijking van gezondheidsrisico’s op de agenda 
gebracht. Volgens Beck is het voorkomen en reduceren van gezondheidsrisico’s 
voor individuele burgers sinds de jaren zeventig steeds belangrijker geworden, als 
een volgende fase in onze welvaartsmaatschappij.1789 Wanneer het bestuursrech-
telijk kader niet geschikt is of tekortschiet bij het sturen van gedrag, komt men uit 
bij het aansprakelijkheidsrecht. De nadruk is immers komen te liggen op de pre-
ventie van schade, en waar dat niet lukt, volgt een eis tot schadevergoeding.

In de woorden van de Franse auteur Lambert-Faivre kan het voorzorgsbegin-
sel als volgt worden omschreven1790:

“Face à des dangers potentiels inconnus mais redoutables, mieux vaut s’abstenir. Alors 
que la prevention tend à éviter des risques connus, la precaution tend à ne pas créer des 
risques inconnus; le principe de précaution est la sagesse du scientifi que et du technician 
qui mesure ses connaissances à l’aune de ses ignorances”.

1301. Het is in deze tijdsgeest dat het huidige denken over asbestgezondheidsri-
sico’s kan worden gesitueerd. In Nederland en België kondigde het proefschrift -
onderzoek van de Nederlandse bedrijfsarts Stumphius in 19691791 een omslag aan 
in het denken over de aanvaardbaarheid van de gezondheidsrisico’s verbonden 
aan asbest, die er in essentie op neerkwam dat het gevaar verbonden aan de toe-
passing van asbest als een nieuw en onbeheersbaar risico werd gepercipieerd, 
waarvan het risico op verwezenlijking als onacceptabel werd aangemerkt. Het 
keerpunt van de omslag in het denken over asbest situeert zich in de jaren zeven-
tig, naar aanleiding van de opkomende angst voor een risicosamenleving. In de 

1788 F. Chateauraynaud en D. Torny, Les sombres précurseurs. Une sociologie pragmatique de l’alerte 
et du risque, Paris, Ecole des hautes études en sciences sociales, 1999, p. 76-78.

1789 U. Beck, a.w. 1999.
1790 Y. Lambert-Faivre, Droit du dommage corporel, Paris, Dalloz, 2000, nr. 650.
1791 Zie hoofdstuk twee.
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tweede helft  van de jaren zestig werd daarvoor de basis gelegd in de internationale 
wetenschappelijke literatuur over asbest (zie hiervoor hoofdstuk twee) waarvan 
de inzichten langzaam doorsijpelden in de algemene media (cf. de berichtgeving 
in de Amersfoortse Courant op 1 maart 1966)1792:

“Het gaat om een tumor, mesotheloma genaamd. Dit gezwel, dat in korte tijd tot de dood 
van de patiënt leidt, pleegt zich uit te breiden over het longvlies. Nog maar kort geleden 
werd dit verschijnsel zo zelden opgemerkt, dat vele pathologen aan het bestaan ervan 
twijfelden. Nu komt deze tumor in toenemende mate bij sectie aan het licht en dan blijkt 
tevens dat de slachtoff ers met asbest te maken hebben gehad.”

1302. In de jaren zeventig begon het maatschappelijk besef te groeien van de 
dreiging van een verontrustende ‘nieuwe’ asbestziekte, die niet alleen in staat is 
om de gezondheid van arbeiders in de asbestbedrijven aan te tasten, maar ook die 
van hun huisgenoten en zelfs die van de omwonenden van asbestbedrijven. Gelei-
delijk aan zou die angst sterker worden, onder meer onder invloed van de stij-
gende belangstelling van de media voor verhalen van asbestslachtoff ers en van de 
zoektocht naar verantwoordelijkheden. Beschermende maatregelen volgden 
elkaar steeds sneller op vanaf het einde van de jaren zeventig, uitlopend in een 
volledig asbestverbod midden de jaren negentig van vorige eeuw. Nog later kwa-
men de ontwikkelingen in het positieve recht via de jurisprudentie en bijzondere 
regelingen voor een tegemoetkoming in asbestgezondheidsschade via politieke 
besluitvorming, en de ontwikkelingen op wetgevend vlak, gericht op de imple-
mentatie van het voorzorgsbeginsel in milieuwetgeving en beleid.

1303. Wanneer het creëren van een risico maatschappelijk niet meer aanvaard-
baar wordt geacht, rust op de potentiële veroorzaker ervan de plicht om voor-
zorgsmaatregelen te treff en om dit onverantwoorde risico terug te herleiden tot 
verantwoorde proporties of (wanneer aangenomen wordt dat er geen verant-
woorde proporties zijn, zoals bij asbestgezondheidsrisico’s) tot een ‘nulrisico’ te 
herleiden. De regelgeving die in de twintigste eeuw voor asbest werd ontworpen, 
past in dit kader. In eerste instantie werden door de verschillende wetgevers (zij 
het laat) grenswaarden en handhavingsregels uitgevaardigd, die volgens de opstel-
lers ervan, een risicoloos asbestgebruik mogelijk hadden moeten maken (zie deel 
twee). Het overheidsbeleid liep in de asbestkwestie echter steeds achter op de 
maatschappelijke realiteit. De angst voor asbest was immers al snel zwaarder gaan 
wegen dan het vertrouwen in overheidsregels, zodat overheden uiteindelijk enkel 
nog konden overgaan tot de uitvaardiging van een algeheel asbestverbod met 
daaraan gekoppeld stringente beschermingswetgeving ter voorkoming van 
mogelijke blootstelling aan het nog aanwezige asbest in de maatschappij.1793

1792 Zie de verwijzingen in het arrest van het Hof ‘s Gravenhage 3 april 2012, LJN BW0093, www.
rechtspraak.nl (het hof baseert zich op de overgelegde processtukken).

1793 Zie hierover deel twee.
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1304. Deze evolutie naar een ‘empathisch’ gezondheids- en veiligheidsbeleid 
loopt overigens nog steeds door. Zo heeft  de Europese Unie haar beleid op het 
vlak van gevaarlijke stoff en ondertussen ook aangepast, via de aanname van de 
REACH-verordening1794, die op 1 juni 2007 in werking is getreden. De bewijs-
last wordt in het nieuwe gevaarlijkestoff enbeleid van de Europese Unie omge-
draaid: niet de overheid moet bewijzen dat een stof schadelijk kan zijn en vervol-
gens maatregelen nemen, maar bedrijven die een stof op de markt brengen, 
exploiteren of produceren, moeten de risico’s in kaart brengen, bewijzen dat een 
stof veilig gebruikt kan worden, waar nodig de vereiste maatregelen nemen en 
zorgdragen voor informatieverspreiding over eff ecten en risico’s doorheen de 
keten van toelevering, verwerking en professioneel gebruik van een stof, vooral-
eer een stof of product op de markt kan worden gebracht.1795 Doelstelling van 
het nieuwe EU-beleid is het aanzetten van bedrijven tot adequate risico-inschat-
tingen en tot het afstemmen van hun gedrag daarop, via keuzes gericht op inno-
vatie van hun producten, vervanging van schadelijke producten door alternatie-
ven en het treff en van maatregelen voor een veilig gebruik enzovoorts.1796 De 
inzet op het voorzorgsbeginsel, begrepen als een ‘standstill’-verplichting, kan 
ook ongewenst defensief gedrag opleveren aan de zijde van de industrie en aldus 
te ver doorschieten wanneer het veroorzaken van schade op zichzelf al als foutief 
wordt aangemerkt. Een belangrijke vraag blijft  immers hoe een omslagpunt kan 
worden vastgesteld tussen de voorrang aan economische belangen en de voor-
rang aan maatschappelijke gezondheid en veiligheid (zie hierover randnummer 
555 e.v.). Van het voorzorgsbeginsel moet immers worden onderscheiden het 
recht op vergoeding na een inbreuk op gezondheid en veiligheid, dat tegenwoor-
dig meer en meer als een grondrecht wordt aangemerkt. Het ‘nazorgbeginsel’ 
komt thans immers wel een ruime en afdwingbare gelding toe.

1794 Verordening (EG) nr.  1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18  decem-
ber 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien 
van chemische stoff en (REACH), tot oprichting van een Europees Agentschap voor chemische 
stoff en, houdende wijziging van Richtlijn 1999/45/EG en houdende intrekking van Verordening 
(EEG) nr. 793/93 van de Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de Commissie alsmede 
Richtlijn 76/769/EEG van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG en 
2000/21/EG van de Commissie, Pb.L. 396 30 december 2006.

1795 Zie hierover (met verdere verwijzingen): E.M. Vogelezang-Stoute, “De regulering van chemi-
sche stoff en: na 40 jaar een nieuw begin met REACH”, SEW 2008, p. 89 e.v.

1796 De vraag die zich in dit verband opdringt, is of de REACH-verordening een voldoende ade-
quaat kader biedt om de grote en vaak tegenstrijdige economische en politiek-bestuurlijke 
belangen die thans spelen in de industrie en arbeidssfeer, om te buigen in de richting van een 
effi  ciënt veiligheids- en kennisgericht handelen door bedrijven. Het is immers opvallend dat 
wetenschappelijke aanwijzingen voor het bestaan van gezondheidseff ecten verbonden aan 
nieuwe chemische stoff en of technologieën in brede kring vaak langdurig worden betwist, in 
twijfel getrokken of genegeerd. Dat was het geval in de asbestkwestie, maar deed zich ook voor 
met betrekking tot de productie van tabak, soft enon, loodverf, en andere toxische stoff en. In 
die zin is het asbestverhaal helemaal niet ‘nieuw’ of ‘uniek’.
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13.3.2. TWEEDE TRIGGER: HET AFBROKKELEN VAN HET 
MAATSCHAPPELIJKE BELANG VAN ASBEST ALS 
MOTOR VAN DE GRONDSTOFFENINDUSTRIE

13.3.2.1. Omslag in de belangenafweging tussen economisch profi jt en 
gezondheid

1305. De economische voordelen verbonden aan asbest in de industrie werden 
lange tijd verkozen boven de minder zichtbare langetermijngezondheidseff ecten 
bij de werknemers. Deze houding moet, zoals reeds eerder aangeduid, gezien wor-
den in de context van de industriële vooruitgang van de naoorlogse periode, waar 
de ‘prijs’ van de gezondheidsschade een grotendeels aanvaard en inherent gevolg 
was van de tewerkstelling in de industrie, en waarbij als compromis voor de ‘soci-
ale rust’ in de ondernemingen, van werkgeverszijde bijgedragen werd aan een 
arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekering, die voorzag in een ‘automati-
sche’ maar forfaitaire en beperkte vergoeding voor arbeidsgerelateerde gezond-
heidsschade.

1306. Zo hebben de diverse ‘gezondheidsraden’ in Nederland, Frankrijk en Bel-
gië nooit aan de bel getrokken. De wetenschappelijke studies over de gezond-
heidsrisico’s verbonden aan asbest lagen nochtans voor het oprapen (zie eerder 
hoofdstuk twee). In hetzelfde jaar (1969), waarin het proefschrift  van Stumphius 
was verschenen in Nederland, werd bijvoorbeeld door de Belgische Hoge Gezond-
heidsraad1797 (eind december 1969) een vergadering georganiseerd over ‘luchtver-
ontreiniging en asbestverwerkende industrie’, zo blijkt uit een brief van de Gyse-
len in een brief aan de Hoge Gezondheidsraad in België, waarin hij verwees naar 
een uitvoerig artikel dat hij over de asbestproblematiek gepubliceerd had in een 
gezamenlijk Belgisch-Nederlands studieboek.1798

1307. Het belang van het onderzoek van Stumphius kan niet onderschat wor-
den voor de kennis en inzichten over de asbestgezondheidsrisico’s in Nederland 

1797 De Hoge Gezondheidsraad (HGR) is in België het wetenschappelijk adviesorgaan van de 
Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu. Sinds zijn ontstaan in 1849 heeft  de Hoge Gezondheidsraad als taak gehad om de 
Belgische overheid te ondersteunen op het gebied van de volksgezondheid. Deze raadgevende 
rol, die zich aanzienlijk heeft  uitgebreid in de loop der tijd, berust op het werk van teams van 
op hun terrein gespecialiseerde wetenschappers Doel van de Belgische gezondheidsraad is de 
Belgische overheid te ondersteunen op het gebied van de volksgezondheid. “De raad beschouwt 
het als zijn missie om met behulp van een netwerk van deskundigen en vaste medewerkers door 
middel van het produceren van onafh ankelijke en onpartijdige adviezen op een wetenschappe-
lijk onderbouwde wijze in te spelen op actuele vraagstukken betreff ende de Belgische volksge-
zondheid.”

1798 Advies van dr. A. Lafontaine van de Gezondheidsraad van 16  december 1969, zie archieven 
Gezondheidsraad.
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en België (zie eerder hoofdstuk twee).1799 Stumphius had in de jaren zestig reeds 
de noodzaak beklemtoond van stringente maatregelen om elke mate van bloot-
stelling te vermijden:

“In Nederland is het de industrie waar nu de eerste slachtoff ers bekend worden (…). De 
bekendheid met het risico van asbestose heeft  reeds allerwege geleid tot een sterke reduc-
tie van de blootstelling aan asbest. Nu blijkt echter, dat een t.a.v. de asbestose “onschul-
dige” expositie toch zeer schadelijke gevolgen kan hebben. (…) De asbestverwerkende 
industrie zal voor de toekomst meer stringente criteria moeten gaan aanleggen voor de 
reinheid van de atmosfeer in het bedrijf. Het beschreven onderzoek en de literatuur 
geven echter vooralsnog onvoldoende zekerheid in welke mate een zekere expositie aan 
asbest voor welk deel der (beroeps)bevolking “veilig” genoemd kan worden. (…)”1800

1308. Het onderzoek van Stumphius heeft  onder meer geleid tot een publicatie-
blad over asbest van de Arbeidsinspectie.1801 Deze richtlijnen hadden allemaal als 
strekking en tot doel om zo veilig mogelijk te werken met alle soorten asbest door 
de blootstelling aan asbest zoveel mogelijk onder controle te houden, en op die 
manier de gevaren waarop Stumphius had gewezen, zo veel mogelijk te reduce-
ren:

“Ingeademd asbeststof vormt een bedreiging voor de gezondheid van de mens. (…) Het 
is sinds enige jaren bekend, dat contact met asbest kan leiden tot een vroeger vrij zelden 
geconstateerde afwijking, het mesothelioom, een langzaam en fataal lopend ziektepro-
ces, waarbij hoofdzakelijk longvlies en/of het buikvlies worden aangetast. Het is een 
zelfstandig ziektebeeld, dus geen complicatie van de asbestose. (…) Er zijn sterke aan-
wijzingen dat asbest mee een rol speelt bij het ontstaan van mesothelioom. Daar de 
relatie tussen het ontstaan van deze aandoening en de ingeademde hoeveelheid asbest-
vezels niet bekend is, is het niet mogelijk een maximaal aanvaardbare concentratie aan 
te geven waarbij volkomen veilig zou zijn te werken.”

1309. Maar Stumphius had ook de gevaren van een omgevingsblootstelling aan 
asbest beklemtoond:

1799 De pro-actieve houding waarmee de scheepswerf De Schelde zijn bedrijfsarts zijn onderzoek 
liet verrichten mocht het bedrijf overigens zelf niet baten: het bedrijf kreeg één van de eerste 
principiële beslissingen van de Hoge Raad in asbestschadezaken met betrekking tot de zorg-
plicht van de werkgever (HR 25 juni 1993, NJ 1993, p. 686, met noot Pas (Cijsouw/De Schelde I) 
tegen zich in verband met van tekortkomingen in het (verre) verleden op het vlak van arbeids-
veiligheid en gezondheidsbescherming van de bedrijfsbevolking.

1800 J. Stumphius, a.w. 1969.
1801 Deze publicatie uit 1971 (in het zogeheten P-blad nr. 116), zag op maatregelen ter voorkoming 

van de inademing van asbeststof. In het blad wordt aangegeven dat men niet alleen geschikte 
werkkleding moet dragen, maar dat men ook besmetting van de gewone kleding met asbest-
stof moest vermijden. Voorts wordt vermeld dat asbestafval en gemorste asbest in stofdichte 
verpakking dienen te worden verzameld. Er wordt gewezen op het belang van het vochtig hou-
den van het asbestmateriaal om de verspreiding van asbestvezels zoveel mogelijk te verminde-
ren.
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“Daarnaast echter is er het probleem van de nog veel moeilijker te onderscheppen bloot-
stelling buiten het eigenlijke bedrijf voor de gehele bevolking. Het asbest heeft  zijn weg 
buiten het bedrijf gevonden op grote schaal. Men moet vrezen voor de schade, die in de 
toekomst hierdoor zal worden aangericht.”1802

1310. Het proefschrift  van Stumphius zou de beleidsmakers alerter maken voor 
de asbestgezondheidsrisico’s in de algemene levenssfeer. Zo werd in Nederland 
een landelijk mesothelioomregister opgesteld en tot een nationaal asbestoseon-
derzoek overgegaan in de jaren zeventig. Door de toenmalige Nederlandse minis-
ter van Sociale Zaken werd in de jaren zeventig in de Nederlandse Tweede Kamer 
echter nog aangevoerd dat het wetenschappelijk bewijs van de relatie tussen 
asbestblootstelling en de ontwikkeling van mesothelioom nog niet zodanig ‘hard’ 
was dat dit kon dienen als onderbouwing voor beleid.1803 Tot midden van de jaren 
zeventig werd er uitsluitend ingezet op de controle van asbestblootstellingsrisico’s 
via specifi eke bestrijdingsmaatregelen zoals stofb estrijding. Eén van de oorzaken 
van de afwezigheid van een overheidsbeleid in de onderzochte landen tot eind van 
de jaren zeventig van vorige eeuw, is wellicht het gegeven dat asbest er grotendeels 
gepercipieerd bleef als een probleem in de arbeidssfeer, dat dus ook in die arbeids-
sfeer, via het overleg tussen de sociale partners, opgelost zou moeten worden. 
Illustratief in dit verband is dat het debat over blootstellingsgrenzen en techni-
sche normen in de arbeidssfeer nooit openlijk werd gevoerd (bv. in het parlement), 
maar dat de wetgever in overleg met de sociale partners en technische adviesra-
den deze normen vastlegde, los van een parlementair debat of breder maatschap-
pelijk overleg. Tegelijk vond in de jaren zeventig wel een kanteling plaats van het 
belang van asbest in de industrie, door de evolutie van de grondstoff eneconomie 
naar een netwerkeconomie en door de opkomst van volwaardige asbestvervang-
producten, waardoor er een window of opportunity ontstond voor de asbesttegen-
standers om hun positie verder te ontwikkelen, onder meer door in te spelen op 
de angst voor nieuwe risico’s.

1311. Zoals eerder aangeduid, was de optie van een asbestverbod in de jaren 
zeventig nog niet aan de orde. De maatregelen tegen stofb estrijding waartoe de 
asbestbedrijven in Nederland zelf overgingen werden destijds weliswaar al geper-
cipieerd als een vrij grote stap, die ingegeven was uit bezorgdheid over de voor-
spellingen van de Nederlandse bedrijfsarts Stumphius, zo bleek uit een verklaring 
van de Eternit-fabrieksdirecteur van 30 januari 1991 in een aansprakelijkheids-
procedure die uiteindelijk zou leiden tot een arrest van de Hoge Raad van 
25 november 20051804:

1802 J. Stumphius, a.w. 1969.
1803 J. de Ruiter, a.w. 1997, p. 65.
1804 HR 25 november 2005, NJ 2009, 103, noot I. Giesen.
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“In 1969 verscheen het proefschrift  van Stumphius. Ik herinner mij nog dat het bij de 
asbestindustrie insloeg als een bom. Wij, de drie directeuren van Eternit Nederland, zijn 
prompt op bezoek gegaan bij Dr. Stumphius in Vlissingen (…) Wij zijn na ‘Stumphius’ 
meteen gaan studeren op wat voor nieuwe fi lters wij moesten gebruiken. Wij hebben 
toen de nieuwste soort fi lters, polyester naaldfi lters, die in Duitsland op verzoek en met 
medewerking van Eternit Duitsland waren ontwikkeld, aangeschaft . (…) Wij hebben 
toen tussen 1969 en 1973 enorme investeringen gedaan om dergelijke fi lters op alle 
plaatsen waar asbeststof vrij kon komen te plaatsen. In een paar jaar heb ik voor een 
paar miljoen geïnvesteerd.”1805

1312. Ten aanzien van de gezondheids- en veiligheidsbelangen van omwonen-
den en de bredere bevolking werden door de asbestbedrijven in die periode echter 
nog geen beschermingsmaatregelen getroff enen. Omwonenden van asbestbedrij-
ven konden nog tot het einde van de jaren zeventig gratis asbestafval ophalen, 
zonder dat over de mogelijke gezondheidsrisico’s werd gewaarschuwd. Hetzelfde 
gold voor de kopers van asbestproducten zoals asbestplaten.

1313. Net zoals het geval was in Nederland, werd ook in Frankrijk en in België, 
de absolute voorrang aan asbest in de industrie en economie pas voor het eerst 
doorbroken door de introductie van een verbod op het gebruik en de verwerking 
van crocidoliet eind jaren zeventig, en door het invoeren van een principieel ver-
bod op asbestspuittechnieken door de Europese wetgever (zie hierover deel twee). 
Na een eerste resolutie in 1977 over de gevaren van alle asbestsoorten (inclusief 
chrysotiel) heeft  de Europese wetgever een richtlijn uitgevaardigd in 19831806 
waarin bepaald werd dat alle asbesthoudende producten zo veel mogelijk vervan-
gen moeten worden door producten die minder schadelijk zijn voor de gezond-
heid van de werknemer “indien de technische mogelijkheid hiertoe bestaat”.1807

1314. De asbestindustrie legde zich vrij snel neer bij het verbod op blauw en 
bruin asbest. Deze asbestsoorten vertegenwoordigden in die periode immers nog 
maar een gering percentage van de totale asbestproductie. Bovendien bevatten de 
eerste asbestbeperkende maatregelen ook veel ontheffi  ngsmogelijkheden en over-
gangsperiodes. In het kader van de discussies over de blootstellingsbeperkingen 
in de arbeidssfeer werd eigenlijk vooral gediscussieerd over een systeem van ont-
heffi  ngsmogelijkheden en grenswaarden (de MAC-waarden), met de economi-
sche belangen als argument (zie deel twee). Volgens de toenmalige minister van 
Sociale Zaken Boersma moesten de grenswaarden wel zo laag mogelijk gehouden 

1805 HR 25 november 2005, NJ 2009, 103, noot I. Giesen.
1806 BS 19 september 1986.
1807 Daarnaast bepaalt deze richtlijn ook het voorschrift  dat asbesthoudende producten een waar-

schuwingsetiket moeten bevatten, en stelt het maximumconcentraties (grenswaarden) vast 
van asbestvezels op de werkplaats (deze richtlijn zag derhalve enkel op de bescherming van 
werknemers).
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worden, maar slechts in de mate waarin dit “economisch verantwoord is”.1808 Met 
andere woorden vond de kanteling in het asbestbeleid vooral plaats in die mate 
dat economisch gelijkwaardige alternatieven voorhanden kwamen en het maat-
schappelijk belang van asbeststoff en vanuit economisch oogpunt, dus afnam. Het 
Nederlandse Asbestbesluit van 1977 verbiedt in die zin bijvoorbeeld wel het ver-
spuiten van alle asbestsoorten en het bevat ook een totaal verbod op blauw asbest 
(crocidoliet), maar het voorziet tegelijk ook de mogelijkheid van ontheffi  ngen tot 
1 juli 1985 voor de in voorraad liggende buizen voor ondergrondse waterleidin-
gen en voor buizen met een diameter boven 600 mm. Van deze mogelijkheid werd 
veel gebruik gemaakt door de beheerders van gas- water- en rioolnetten.1809

1315. Maar niet alleen de asbestbedrijven en overheden, ook de vakverenigingen 
hebben lange tijd geen globale initiatieven genomen die indruisten tegen de eco-
nomische belangen, omdat zij vreesden voor een negatieve invloed op de werkge-
legenheid en voor een economische achteruitgang bij een te strenge asbestregule-
ring en bij al te drastische asbestbeperkingen.1810 Met name in Frankrijk en België 
hebben de vakverenigingen zich sterk laten leiden door economische argumenten 
over het verlies van tewerkstelling in de asbestcementsector wanneer asbest als 
grondstof zou worden verboden. Ze hebben dan ook lange tijd de kant van de 
industrie gekozen in het debat rond de schadelijkheid van asbest. Slechts lang-
zaamaan zou hun houding zou kantelen.

1316. Hoewel de meeste vakverenigingen zelf lange tijd geen aanjager geweest 
zijn van overheidsbeleid, zijn verschillende vakverenigingen zich sinds de jaren 
tachtig van vorige eeuw ook als een tegenstander van het gebruik van asbest gaan 
opstellen. In Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Italië en de Scandinavische 
landen speelde de aandacht voor arbeidsveiligheid en arbeidsbeschermingsmaat-
regelen bij de vakverenigingen bijvoorbeeld sinds de jaren tachtig wel al sterk.1811 
Bij de Nederlandse industriebond FNV was er veel aandacht voor de asbestge-
zondheidsrisico’s, hoewel ook daar, met name binnen de Bouwbond van het FNV, 
de spanning tussen arbeidsveiligheid en economische belangen (de dreigende 

1808 J. de Ruiter, a.w. 1997, 67.
1809 Zie B. Castleman, a.w. 1996, p. 454-455.
1810 In een Frans onderzoeksrapport naar de verantwoordelijkheden van de diverse betrokken 

actoren bij de totstandkoming van de asbestkwestie wordt de rol van de vakverenigingen als 
volgt omschreven:

 “Il n’est pas possible d’être juge et partie. L’aff aire de l’amiante l’illustre parfaitement. D’un côté, 
des industriels défendaient l’idée qu’il était possible de faire un usage contrôlé de l’amiante. [.] 
De l’autre côté, des organisations syndicales se pliaient à ce type de compromis pour défendre 
l’empwet. Il n’est pas possible de placer les travailleurs devant le dilemme du choix entre le cer-
cueil et l’ANPE, c’est-à-dire travailler en risquant de mourir ou le chômage” (G. Deriot en J.-P. 
Godefroy, “Le drame de l’amiante en France: comprendre, mieux réparer, en tirer des leçons 
pour l’avenir”, Rapport du Sénat français, 2005, www.senat.fr/rap/r05-037-1/r05-037-1.html).

1811 Informatie ontvangen van de heer L. Vogel, ETUC.
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werkloosheid) soms voor discussies zorgde.1812 In het Verenigd Koninkrijk leidde 
het lobbywerk van de Britse vakvereniging GMB tot de uitvaardiging van de 
Asbestos Licensing Regulations in 1983. Deze vakvereniging heeft  ook sterk aange-
drongen bij toezicht en controle op de beschermingsregelgeving in de professio-
nele sfeer. In de jaren 1995 tot 2000 zijn bijvoorbeeld de Britse vakverenigingen 
individueel en gezamenlijk via de Trade Unions Confederation (TUC) betrokken 
geweest bij de uitvaardiging van nieuwe asbestregelgeving (waaronder het opdra-
gen van een volledig asbestverbod) en de implementatie van ‘standaarden van de 
goede praktijk’ op de werkvloer.

Vele vakverenigingen in bijvoorbeeld Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, 
Italië en Nederland hebben sinds de jaren tachtig bovendien ingezet op de erken-
ning en vergoeding van asbestbenadeelden door het streven naar principiële uit-
spraken over de verantwoordelijkheid voor de asbestgezondheidsschade van 
werknemers (bv. via het voeren van proefprocessen). Een voorbeeld daarvan is 
het proces dat in de jaren zeventig werd gevoerd tegen Eternit Denemarken1813, en 
dat resulteerde in de aansprakelijkheidsstelling van Eternit voor het Deense 
hooggerechtshof in 1986. Het Deense hooggerechtshof veroordeelde Eternit tot 
vergoeding van schade aan asbestarbeiders, omdat het bedrijf al meer dan vijft ig 
jaar kennis had moeten hebben van de asbestgezondheidsrisico’s en dus de nodige 
maatregelen had moeten treff en om de bedrijfsbevolking te beschermen, ook al 
was er destijds nog geen asbestverbod van kracht in Denemarken. De rechtsgang 
tegen Eternit werd gesteund door de General Workers Union of Denmark, op dat 
ogenblik de grootste vakvereniging in Denemarken. Eerder werd reeds vermeld 
hoe het FNV de eerste asbestprocessen in Nederland actief ondersteunde via 
rechtsbijstand aan de getroff enen.1814

1317. In landen zoals België en Duitsland, waar beroepsziekten nog steeds wor-
den gezien als een professioneel risico dat een inherent risico is aan de beroeps-

1812 R.F. Ruers, a.w. 2012, p. 385 e.v.
1813 Dansk Eternit Fabrik behoorde als bedrijf formeel niet tot de Eternitgroep (was een fi liaal van 

FLSmidth), maar participeerde wel in andere Eternitbedrijven in Skandinavië en controleerde 
een asbestmijn in Cyprus tot 1986, zie hierover www.dr.dk/tv/se/dr1-dokumentaren/dr1-
dokumentaren-den-danske-doedsmine#!/.

1814 Ook bv. de Canadese gezondheidsorganisaties bekritiseren thans de verdere productie en 
export van asbest in Québec. De Canadian Medical Association, de Canadian Public Health 
Association, de Canadian Cancer Society, en de National Specialty Society for Community 
Medicine verzochten reeds de provinciale en federale regeringen in Canada om de asbestindus-
trie in de toekomst niet meer fi nancieel te ondersteunen: “Asbestos: Our Position” zie: www.
cancer.ca/Canada-wide/Prevention/Specifi c%20environmental%20contaminants/Asbestos.
aspx; “Policy Resolution GC09-C36—Chrysotile Asbestos”: zie http://tinyurl.com/yknhlee; 
“CPHA Position Statement. Call for a Ban on the Mining, Transformation and Export of 
Chrysotile Asbestos”: zie www.cpha.ca/uploads/policy/position_asbestos_e.pdf; zie ook A. 
Attaran, D.R. Boyd en M.B. Stanbrook, “Asbestos mortality: a Canadian export”, Canadian 
Medical Association Journal, 2008, 871-872; “Ban production, use and export of asbestos CMA 
tells governments”, Canadian Medical Association (CMA) news release, 20 juli 2010.
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uitoefening, zagen vakverenigingen voor zichzelf geen taak weggelegd om de 
werknemers te ondersteunen bij een schadevergoedingsclaim. Door de algemene 
aanname van de fi nanciële bedrijfs- en verzekeringslogica ten aanzien van werk-
nemersschade, waren (en zijn) de aansprakelijkheidsnoties in het sociaal recht in 
beide landen immers zo goed als verdwenen.

1318. Net zomin als de vakverenigingen hebben ook de arbeidsgeneesheren en de 
arbeidsinspecteurs een voortrekkersrol gespeeld op het vlak van de bescherming 
tegen asbestgezondheidsrisico’s. Arbeidsgeneesheren bevonden zich in dat opzicht 
in een lastige positie doordat zij enerzijds aangesteld waren als werknemers door en 
voor de bedrijven-werkgevers, maar anderzijds ‘onafh ankelijk’ melding moesten 
maken van onveilige situaties.1815 Om de inertie en de verstrengeling van belangen 
tussen de eigen arbeidsgeneeskundige diensten en de werkgever tegen te gaan, iner-
tie, die kennelijk ook in België reeds in de jaren zeventig niet onopgemerkt was 
gebleven1816, heeft  de Belgische vakvereniging ABVV in het kader van de in 1977 
opgerichte werkgroep ‘belast met het bestuderen van het asbestziekteprobleem’ 
binnen de Hoge Raad voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der werkplaat-
sen, bijvoorbeeld het voorstel gedaan om de arbeidsreglementering aan te passen in 
die zin dat aan de werknemers meer autonomie en controle zou worden gegeven bij 
de behartiging van hun eigen medische dossiers en hun gezondheidssituatie op het 
werk. Meer concreet had het ABVV voorgesteld om de werknemer het recht toe te 
kennen om een tegen-expertise uit te voeren door een geneesheer naar keuze.1817 
Die geneesheer ‘die het vertrouwen van de werknemer geniet’ zou ook toegang moe-
ten krijgen tot de arbeidsplaats en de mogelijkheid om het medisch dossier van de 
werknemer in te kijken. Bovendien zou in de onderneming ‘medisch speurwerk’ 
moeten kunnen plaatsvinden door deskundigen, die daartoe zouden worden aan-
gesteld door de vertegenwoordiger van de werknemers.1818 In het KB van 1978 zou 
uiteindelijk slechts de bepaling opgenomen worden dat de arbeidsgeneesheer, in 
overleg met de leden van het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van 
de werkplaatsen, de plaatsen aanduidt waar metingen uitgevoerd moeten worden. 
Bij gebrek aan akkoord, zouden deze plaatsen door een geneesheer-arbeidsinspec-
teur worden aangegeven.1819

1815 R. Axelrod, Th e Complexity of Cooperation: Agent-Based Models of Competition and 
Collaboration, Princeton University Press, 1997, p.63.

1816 Hoge Raad VGV, 17.05.1977, SHE- P253- D1-1140, Verslag van de werkgroep belast met de 
studie van het asbestziekteprobleem, p.  13-14. Hoge Raad voor Veiligheid, Gezondheid en 
Verfraaiing der werkplaatsen, Jaarverslag 1977, p.52, archieven Hoge Raad VGV.

1817 Hoge Raad VGV, 17.05.1977, SHE- P253- D1-1140, Verslag van de werkgroep belast met de stu-
die van het asbestziekteprobleem, p. 14, archieven Hoge Raad VGV.

1818 Zie hierover K. Raes, Ethiek bedrijven? Ethische dimensies van bedrijf en management, 
Academia Press, 2009, p. 49-72.

1819 De werkgeversorganisatie VBO had zich tegen dit voorstel gekant op volgende grond: “Men 
kan niet aanvaarden zonder de verantwoordelijkheid en de bevoegdheid van de arbeidsgenees-
heer en van de geneeskundige inspectie, in de algemene reglementering opgelegd, in twijfel te 



Hoofdstuk 13. De ontwikkeling van asbestgezondheidsschade tot een
vergoedingsvraagstuk vanuit rechtssociologisch perspectief

Intersentia 619

1319. Wat de arbeidsgeneesheren betreft , zou bovendien de onderregistratie 
van asbestberoepsziekten een wijdverspreid probleem geweest zijn. Dit zou te 
maken hebben gehad met het gebrek aan proactieve aanpak van de beroepsziek-
ten. Arbeidsgeneesheren zouden niet geneigd zijn om bij individuele problemen 
onderzoek te verrichten naar de structurele oorzaken van het probleem. Het toe-
zicht op de gezondheid van asbestarbeiders was in veel gevallen ook geen priori-
teit voor de arbeidsinspecteurs, zo blijkt uit de conclusie van Henri Revol en Jean-
Yves Le Déaut in hun rapport van 1997 aan l’Offi  ce parlementaire d’évaluation des 
choix scientifi ques et technologique, over de controle door de arbeidsinspectie bij 
het grote asbestbedrijf Saint Gobain in Frankrijk: “la recherche eff ectuée auprès 
du ministère des aff aires sociales pour déterminer le nombre de rapports de 
l’inspection du travail entre les années 1975 et 1995 a été totalement négative: 
aucun rapport n’a pu être retrouvé entre ces deux dates!”.1820 Ook uit Nederlands 
onderzoek blijkt dat in de centrale verslagen van de Arbeidsinspectie voor de 
periode 1930-1969 in totaal slechts 248 werknemers met ‘asbestziekten’ voorkwa-
men, waarvan 243 asbestosegevallen en slechts vijf mesothelioomgevallen.1821 De 
meeste van deze getroff en werknemers situeerden zich in de asbestisolatie-indus-
trie, hetgeen geen verbazing kan wekken, omdat de arbeidsinspectie daar de 
meeste controles uitvoerde.

1320. De Nederlandse Arbeidsinspectie publiceerde na de publicatie van 
Stumphius’ proefschrift  in 1971 het Publikatieblad P nr. 116, ‘Werken met Asbest’. 
Doel van deze publicatie was te wijzen op de noodzaak van het dragen van 
beschermingsmiddelen bij het bewerken en verwerken van asbesthoudende pro-
ducten en op het beperken van de concentratie vezels in de lucht. Het Publicatie-
blad P–116 was slechts bedoeld om het werken met asbest zo veilig mogelijk te 
maken en geen poging om het gebruik van asbest te beperken.1822 Werknemers 

trekken. De door de werknemer gekozen medische adviseur zal inlichtingen kunnen inwinnen 
bij de arbeidsgeneesheer en/of de veiligheidschef over de hinder op de arbeidsplaats”.

1820 Zie www.senat.fr/rap/r05-037-1/r05-037-118.html#fn24.
1821 Nationale Arbeidsraad, Advies nr.  1518 met betrekking tot het wetsvoorstel over de niet-ver-

schoonbare fout voor gevallen waarin werknemers worden blootgesteld aan asbest, zie www.
cnt-nar.be/ADVIES/advies–1518.pdf.

1822 Het Asbestbesluit kwam er pas na veel overleg en het nodige verzet vanuit het bedrijfsleven, dat 
haar zaak drift ig bepleitte en de meningsvorming rond het besluit zo goed mogelijk in haar 
voordeel probeerde om te buigen. Wat in ieder geval werd bereikt was, dat het mogelijk werd 
om ontheffi  ng te krijgen. Daarvan werd ook gebruik gemaakt, want tussen 1 oktober 1978 en 
30  juni 1984, kregen 264 bedrijven en instellingen een ontheffi  ng van de bepalingen in het 
Asbestbesluit. De bestaande voorraden crocidoliet houdende buizen mochten worden ver-
kocht en voor buizen met een diameter groter dan 800 mm werd vrijstelling verleend, omdat 
voor die buizen nog geen goed vervangend middel voor crocidoliet was gevonden Het werd 
beter geacht voor het milieu om de nog op voorraad liggende buizen in de bestaande netten te 
verwerken, dan ze als afval te moeten storten. In 1984 werden alle ontheffi  ngen omgezet in een 
algemene ‘Vrijstellingsregeling voor bewerken van crodicoliethoudende asbestcementbuizen’, 
waarbij onder bewerken het aanboren en uitvoeren van reparatie- en onderhoudswerkzaam-
heden aan bestaande leidingnetten met asbestcementbuizen werd verstaan.
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zouden volgens deze brochure niet mogen worden blootgesteld aan vezelconcen-
traties die hoger waren dan 2 vezels/cm3. Tot dat niveau werd het nemen van 
persoonlijke beschermingsmiddelen niet noodzakelijk geacht. Bij een hoger 
niveau werd aangeraden om altijd persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. 
Een vezelconcentratie groter dan 12 vezels per cm3 was volgens het rapport van de 
Arbeidsinspectie altijd onaanvaardbaar. Daarnaast werden aanwijzingen gegeven 
voor het verantwoord afvoeren van het afval dat bij de productie, verwerking en 
bewerking van asbestproducten vrijkwam. Hieruit blijkt dat ook het probleem 
van vrijkomend asbestafval voor omwonenden in deze periode in bedrijfskringen 
goed bekend was.

1321. Maar ook voor de arbeidsinspecteurs die wel voorstander zouden zijn 
geweest van een meer doorgedreven en proactieve aanpak van asbestgezond-
heidsrisico’s zou het heel moeilijk geweest zijn om tegen de economische logica in, 
acties te ondernemen. Zijn/haar oversten maakten vaak deel uit van de politieke 
klasse. Het ligt voor de hand dat wanneer een arbeidsinspecteur weet dat hij/zij 
door zijn oversten niet zal ondersteund of zelfs zal teruggefl oten worden bij de (al 
te ijverige) handhaving van technische normen en reglementering, de bereidheid 
daartoe in de regel niet al te groot zal zijn. Het window of opportunity voor asbest-
tegenstanders zou pas ontstaan op het ogenblik dat het economische belang van 
asbest afnam aan het einde van de jaren zeventig van vorige eeuw.

1322. De Nederlandse Arbeidsinspectie werd in de aanpak van het asbestbeleid 
pas vanaf 1977 geadviseerd door de daartoe speciaal in het leven geroepen 
‘Adviescommissie Asbestbesluit’, die was opgericht door het Asbestbesluit van 
1977.1823

Het weinig proactieve optreden van de arbeidsinspectie is overigens een 
opvallend verschijnsel door de jaren heen geweest in alle onderzochte landen. De 
Belgische Nationale Arbeidsraad wees in een advies van 16 januari 2005 op het 
thans nog steeds als problematisch gepercipieerde gebrek aan slagkracht en 
inzetbaarheid van de arbeidsinspectiediensten om de asbestnormen te handha-
ven. De Belgische arbeidsinspecteurs zouden bijvoorbeeld enerzijds te kampen 
hebben met een gebrek aan middelen, maar anderzijds ook weinig gebruikma-
ken van de mogelijkheden die de wetgeving hen biedt. Hoewel werkgevers in 
België aansprakelijk kunnen worden gesteld bij overtreding van de asbestveilig-
heidsreglementering, heeft  het aansprakelijkheidsmechanisme tot op heden nog 
nooit kunnen spelen in asbestdossiers, terwijl de bevoegde diensten naar eigen 
zeggen wel al sinds 1982 een prioriteit zouden maken van het toezicht op de 

1823 Deze Adviescommissie, die paritair was samengesteld uit vertegenwoordigers van werkgevers 
en werknemers en deskundigen, zou in de jaren tachtig via beleidsadviezen aandringen op een 
meer verregaand verbod op het gebruik van asbest, en vanaf 1987 op een algeheel asbestverbod 
in Nederland (zie hierover M.G.P.Peeters, a.w. 2005, p. 76-77).
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werkplaatsen waar asbest wordt gebruikt en op de plaatsen waar asbest wordt 
verwijderd.1824 Dit zou onder meer te maken hebben met het gegeven dat arbeids-
inspecteurs zelden geneigd zouden zijn om de ‘grote middelen’ (waaronder moet 
begrepen worden: het opmaken van een proces-verbaal bij vaststelling van 
onveilige arbeidstoestanden) in te zetten, maar er eerder de voorkeur aan geven 
om bedrijven die de veiligheidsregelgeving overtreden te waarschuwen, en ver-
der op te volgen. Kleinere asbestbedrijven (zoals asbestverwijderingsbedrijven) 
zouden ook minder streng worden gecontroleerd door de arbeidsinspectie, uit 
vrees dat deze bij een te harde aanpak zouden verdwijnen in het illegale cir-
cuit.1825

13.3.2.2. Politiek van non-decision making

1323. Waar overheden begin twintigste eeuw zelf een sturende en coördine-
rende rol hadden opgenomen bij de transformatie van de afdoening van werkne-
mersschade via vormen van gecollectiviseerde en geïnstitutionaliseerde afh ande-
ling van gezondheidsschade (de sociale verzekeringen) lieten ze in de jaren 
zeventig en tachtig na om te voorzien in een gepacifi ceerde en geüniformeerde 
aanpak van asbestgezondheidsrisico’s, toegesneden op de grote aantallen slacht-
off ers. Ook het initiatief voor de uitvaardiging van asbestbeschermingsregulering 
lieten ze in deze periode nog grotendeels over aan de sociale partners die inston-
den voor het sociaal beleid op de werkvloer.

1324. Op te merken valt dat belangrijke beslissingen in de arbeidssfeer in de 
naoorlogse periode doorgaans pas tot stand komen na een paritaire consensus. 
Daartoe zijn historisch een reeks technocratische instellingen en overlegorganen 
opgericht, zowel op het niveau van de bedrijven zelf, als op nationaal niveau. Hoe-
wel deze overlegorganen juridisch-technisch in de regel enkel een adviesfunctie 
en geen beslissingsbevoegdheid hadden, was een paritair akkoord binnen deze 
overlegorganisaties steeds een conditio sine qua non voor het uitvaardigen van 
asbestregelgeving (andere dan deze die in Europeesverband dwingend werd 
opgelegd). Zonder het akkoord van de sociale partners werd dus geen reglemen-
tering uitgevaardigd.1826

1824 Informatie ontvangen van Dr. Maurits De Ridder, UZ gent en toenmalig arbeidsinspecteur in 
de asbestindustrie.

1825 Ecorys, Evaluatie activiteiten monitoring, signalering en kennisverspreiding van beroepsziek-
ten, in het bijzonder van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Eindrapport (2010), zie 
www.rijksoverheid.nl/./evaluatie-nederlands.beroepsziekten/es21998-eindrapport–151010.
pdf.

1826 De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk heeft  in 1999 de Hoge Raad voor 
veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen vervangen. Het is een paritair over-
legorgaan met adviesfunctie over het welzijn op het werk, waarin alle sociale partners verte-
genwoordigd zijn, die begrepen zijn in de regelgeving over welzijn op het werk.
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1325. De Amerikaanse sociologen Bachrach en Baratz wijzen erop dat dit beleid 
van sociale akkoorden via technocratische besluitvorming in de professionele 
sfeer veelal heeft  geleid tot een cultuur van ‘non-decision’ op het terrein van de 
beroepsziekten, waarmee wordt bedoeld dat heikele kwesties met betrekking tot 
de (fi nanciële) aanpak ervan, zo weinig mogelijk werden geagendeerd en dat 
beslissingen hierover zoveel mogelijk werden uitgesteld.1827 De op consensus 
gerichte benadering van de beroepsziekten via een technocratisch discours van 
toelaatbare blootstellingsnormen droeg ook bij aan de perceptie van vele beroeps-
ziekten als een ‘non-problem’, al was het maar omdat velen de inhoud van de tech-
nische normen en meeteenheden niet goed begrepen:

“Perhaps the most eff ective way to restrict or localize the scope of an issue is to redefi ne 
it technically so that most people will not understand it.”1828

1326. Omdat de geschiedenis van het sociaal overleg en van de totstandkoming 
van de arbeidsreglementering in de asbestkwestie in Frankrijk en Nederland 
elders1829 reeds uitvoerig in kaart is gebracht, beperk ik me hierna tot een beschrij-
ving van de aanpak van asbestgezondheidsrisico’s in de arbeidssfeer in België, 
waaraan tot op heden bij mijn weten nog geen aandacht is besteed in de literatuur, 
en die een treff ende illustratie vormen van de non-decision policy op het vlak van 
de omgang met asbestgerelateerde beroepsziekten.1830

1327. In België heeft  de minister van Arbeid in 1974 aan de Hoge Raad voor 
Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der werkplaatsen1831 gevraagd om advies 
uit te brengen over de aanpak van asbestgerelateerde ziekten in de arbeidssfeer. 
Daartoe werd binnen deze Raad een werkgroep opgericht ‘belast met het bestude-

1827 Zie hierover uitgebreid R.W. Cobb en M.H. Ross“Agenda-Setting and the Denial of Agenda 
Access,” in R.W. Cobb en M.H. Ross (eds), Cultural Strategies of Agenda Denial: Avoidance, 
Attack and Redefi nition, University of Kansas Press, 1997, p. 3-24 en zelfde auteurs, “Denying 
Agenda Access: Strategic Considerations,” in R.W. Cobb en M.H. Ross (eds), Cultural Strategies 
of Agenda Denial: Avoidance, Attack and Redefi nition, University of Kansas Press, 1997, 
p. 25-45.

1828 L.F. Felstiner, R.L.Abel en A. Sarat, a.w. 1980-1981, p. 630-649.
1829 Zie bv. de verschillende overheidsrapporten over de asbestproblematiek in Frankrijk waarbij 

het optreden van de overheid als wetgever gedetailleerd in kaart is gebracht en. Zie voor 
Nederland het rapport-de Ruiter, zie ook het proefschrif van ruers.

1830 Dit argument gold minder in Frankrijk, dat zelf asbest produceerde en dat een grote binnen-
landse afzetmarkt had. Nochtans had het Comité Permanent Amiante (zie hierna) in Frankrijk 
op eigen gronden (waaronder de potentiële gelijkwaardige schadelijkheid van alternatieve 
materialen en het grote belang van asbestmaterialen voor industrie en leefomgeving) evenzeer 
asbestbeperkende maatregelen tegengehouden.

1831 Nieuwe installaties en machines zouden volgens het ABVV-voorstel enkel asbest mogen ver-
werken in een gesloten vat met als norm van 0,1 vezel per cm³; voor de bestaande installaties 
en machines werd een regularisatieplan voorzien (Hoge Raad VGV, 17.05.1977, SHE- P253- 
D1-1140, Verslag van de werkgroep belast met de studie van het asbestziekteprobleem, archieven 
Hoge Raad VGV).
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ren van het asbestziekteprobleem’, waarin naast de werkgevers ook vertegenwoor-
digers van de verschillende vakverenigingen zetelden. Uit een lezing van de notu-
len en het uiteindelijke verslag van de in 1977 opgerichte werkgroep ‘belast met 
het bestuderen van het asbestziekteprobleem’ binnen de Hoge Raad voor Veilig-
heid, Gezondheid en Verfraaiing der werkplaatsen, blijkt dat een rode draad voor 
de werkgevers in deze periode de vrees was voor een verslechtering van de con-
currentiepositie van de Belgische industrie.

1328. De economische uitgangspositie van België was in de jaren zeventig deze 
van een exportindustrie met weinig eigen grondstoff en, die vooral afh ankelijk was 
van haar internationale concurrentiepositie en van de buitenlandse handel. Bij het 
invoeren van de eerste asbestmaatregelen werd nog nadrukkelijk rekening gehou-
den met ‘de economische belangen van asbest’: rode draad doorheen de besprekin-
gen in de Hoge Raad voor de Arbeid was immers het behoud van de concurrentie-
positie van de Belgische asbestbedrijven. Dit argument was eveneens een factor 
van belang in de debatten over het asbestprobleem in de omringende landen 
(vooral in Nederland en Duitsland) die ook vreesden voor de gevolgen van een 
asbestverbod op hun eigen exporteconomie.1832 Het is pas nadat de Europese wet-
gever via het opdragen van dwingende asbestbeperkende maatregelen in alle lid-
staten, was tussengekomen1833, dat de wetgevers in de verschillende landen geleide-
lijk aan meer en meer beperkingen zouden invoeren wat betreft  het gebruik van 
asbest in de industrie.

1329. Omwille van de paritaire overlegstructuur en het consensusmodel (beslis-
singen werden enkel goedgekeurd wanneer elk van de sociale partners er zich in 
kon vinden) slaagde de werkgroep ‘belast met het bestuderen van het asbestziekte-
probleem’ binnen de Hoge Raad voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing der 
werkplaatsen er niet in om via paritair overleg of via zelfregulering tot een ade-
quaat en maatschappelijk aanvaardbaar niveau van asbestregulering en -beheer-
sing te komen.

1330. Uit verslagen van de werkgroep opgericht binnen de Nationale Raad blijkt 
dat vooral de christelijke vakvereniging ACV met betrekking tot de asbestge-
zondheidsproblemen een zeer sterk op consensus (dit wil zeggen op non-decision) 
gerichte houding aannam. De socialistische vakvereniging ABVV stelde zich 
meer adversarieel op. Het ABVV pleitte in die zin voor een hoger niveau aan 
bescherming van de beroepsbevolking tegen de blootstelling aan asbestgezond-

1832 Een versterking van het toezicht door de inspectie en het aanwijzen van afgevaardigden-werk-
nemers voor inspectie in de ondernemingen waar mensen blootgesteld werden aan de risico 
van asbest.

1833 Voornamelijk vanuit de motivatie om een ‘level playing fi eld’ te creëren tussen de landen die 
reeds verschillende niveaus van asbestbeperkende maatregelen hadden aangenomen en dege-
nen die daar om economische redenen nog toe aarzelden. De motor van het verbod op asbest 
in alle EU-lidstaten was dus de wil tot realisatie van een eengemaakte markt.
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heidsrisico’s, maar kreeg daarin weinig steun, noch van het ACV noch van de 
werkgeversorganisatie VBO. Illustratief in dit verband is bijvoorbeeld de reactie 
van het VBO en van het ACV op de voorstellen van het ABVV met betrekking tot 
“de beperking van de blootstellingsnormen aan asbest”1834 en met betrekking tot 
“het verbod op recyclage van lucht die nog asbest bevat en op een versterking van de 
toezicht en handhaving van de beschermingsreglementering”1835, die achteraf 
bezien enkel duidelijk maken dat beide organisaties, net zoals de overheid, de 
kentering in de tijdsgeest niet op tijd hadden ingeschat.

1331. Het ACV reageerde op de ABVV-voorstellen met een ander ‘uitstel’-argu-
ment: “Het ACV is van oordeel dat alle gestelde problemen niets specifi ek met asbest 
hebben te maken maar algemene regels bevatten die gelden voor alle gift ige en 
gevaarlijke stoff en. Het steunt alleen het voorstel om te komen tot het plan van 
regularisatie, onder de vorm van een vraag aan de betrokken sector om zo een plan 
uit te werken”.

1332. Nochtans waren de verschillen tussen beide vakverenigingen niet zo 
absoluut als uit de verslagen van de vergadering van werkgroep ‘belast met het 
bestuderen van het asbestziekteprobleem’ binnen de Hoge Raad zou kunnen afge-
leid worden. Ook binnen de christelijke vakvereniging ageerden sommige centra-
les immers sterk voor een aanpak van de asbestgezondheidsrisico’s.1836 Omge-
keerd waren niet alle centrales binnen de socialistische vakvereniging eenduidig 
consequent wat betreft  de aanpak van de asbestgezondheidsrisico’s.

1333. De werkgeversorganisatie VBO was van oordeel dat de door het ABVV 
vooropgestelde blootstellingslimiet van 0,1 vezel per cm³ voor de nieuwe instal-
laties technisch niet uitvoerbaar zou zijn, en in de praktijk dus zou neerkomen op 
een verbod op asbest. De gedachte aan het opdragen van een asbestverbod was in 
die periode nog onbespreekbaar, enerzijds op grond van het argument van de 
ongehinderde slagkracht van de economie, anderzijds ook op grond van het tra-
ditionele ‘uitstel’-argument, dat ‘ook het gevaar van vervangingsstoff en nog 
onbekend zou zijn’:

“Het risico van dat materiaal voor de gezondheid is gekend, wat niet noodzakelijk het 
geval zou zijn voor de stoff en waardoor men het zou willen vervangen”.1837

1834 Hoge Raad VGV, 17.05.1977, SHE- P253- D1-1140, Verslag van de werkgroep belast met de stu-
die van het asbestziekteprobleem, archieven Hoge Raad.

1835 Deze hoeveelheid toegelaten blootstelling is in vergelijking met de huidige norm disproporti-
oneel hoog. Omdat de eerste normen die asbestblootstelling beperkten nog dermate hoog 
waren, was een compliance door de asbestbedrijven met deze norm geen moeilijke hindernis.

1836 Notulen van de vergadering van 24 juni 1977 van de Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen, archieven Hoge Raad.

1837 Hoge Raad VGV, 17.05.1977, SHE- P253- D1-1140, Verslag van de werkgroep belast met de stu-
die van het asbestziekteprobleem, p.15-19, archieven Hoge Raad.
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1334. Het VBO bekritiseerde eveneens de door het ABVV voorgestelde grens-
waarde. Deze grenswaarde zou niet in overeenstemming zijn met de destijds aan-
vaardde grenswaarde van 2 vezels per cm³.1838 Het verbieden van luchtrecyclage 
zou in de visie van de werkgeversorganisatie overigens een enorm energieverlies 
met zich mee brengen en zou overigens voorts geen probleem zijn indien men 
“onder de stoffi  gheidsnorm blijft ”.

1335. In de Hoge Raad voor Veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werk-
plaatsen ijverde opnieuw vooral het socialistische ABVV voor een strenge wetge-
ving. Dit bleek ook uit de bespreking van het KB van 28 augustus 19861839 dat de 
bepalingen van Richtlijn 83/477/EEG van 19 september 1983 van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen betreff ende de bescherming van de werknemers 
tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk uitvoert (zie hierover 
deel twee). De werkgeversorganisatie VBO meende dat het nieuwe KB in overeen-
stemming moest zijn met de richtlijn, maar wenste eveneens dat er geen bijko-
mende maatregelen zouden opgelegd worden omwille van economische overwe-
gingen: “omdat die zwaar zouden wegen op de ondernemingen (…) Een verzwaring 
van deze maatregelen zou de ondernemingen minder competitief en bijgevolg 
kwetsbaarder maken”.1840

1336. Ook over de vervanging van asbest door minder gevaarlijke producten 
bestond er een meningsverschil tussen het ABVV en het VBO. Het ABVV drong 
erop aan dat er begeleidingsmaatregelen genomen dienden te worden (zoals 
informatie en sensibilisatie) voor dit ook werkelijk kan worden toegepast. “Dit 
maakt het noodzakelijk dat men zich losmaakt uit de toestand van niet-repressie 
van inbreuken zelfs als ze ernstig zijn en dat men de sancties versterkt teneinde ze 
dissuasief te maken”. Het VBO daarentegen was ronduit van mening dat dit arti-
kel niet opgenomen diende te worden in het ARAB, aangezien dit onderdeel van 
de Richtlijn volgens hen bestemd zou zijn voor de uitvoerende macht van de lid-
staten en niet voor de ondernemingen.1841 Tijdens de discussies over de verbods-
bepalingen kwamen nogmaals de antagonistische posities naar voor waarbij het 
ABVV adviseerde om de verboden handelingen met asbest zo streng en uitge-
breid mogelijk op te nemen in het nieuwe KB. Het VBO daarentegen hield het bij 
een ‘gecontroleerd gebruik’.1842 Dat betekende dat het VBO wel bereid was om 

1838 Met name zou de afdeling bouw minstens vanaf de jaren tachtig pleitbezorger geweest zijn van 
een globaal asbestverbod (informatie verkregen van de heer Franceus, studiedienst ACV), dit 
in tegenstelling tot de vakverenigingsafdelingen in de sector van de asbestcementindustrie.

1839 BS 19 september 1986.
1840 Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, SHE-P 355-1432, 

Advies nr. 344 van 17 juli 1986, p.19, archieven Hoge Raad.
1841 Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, SHE-P 355-1432, 

Advies nr.344 van 17 juli 1986, p.22, archieven Hoge Raad VGV.
1842 Hoge Raad voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen, SHE-P 355-1432, 

Advies nr.344 van 17 juli 1986, p.46-48, archieven Hoge Raad VGV. Dit ‘gecontroleerd gebruik’ 
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maatregelen te nemen om de blootstelling aan asbest te beperken maar “zonder 
overdreven kosten, die onverenigbaar zijn met een gezond beheer van de onderne-
ming.”.

1337. Zoals reeds aangeduid, speelde de vakvereniging FNV in Nederland veel 
meer een adversariële rol door actief te ageren tegen het asbestbeleid van onder-
nemingen. Het FNV heeft  onder meer als claim mobilizer een aantal proefproces-
sen ondersteund, die uiteindelijk aanleiding zouden geven tot enkele van de 
belangrijkste asbestarresten in Nederland (het ‘asbestose-arrest’ van 7  maart 
19801843, het, Janssen-Nefabas arrest1844, het Cijsouw-De Schelde I arrest van 
25 juni 19931845, het Cijsouw-De Schelde II arrest van 2 oktober 1998 van de Hoge 
Raad1846, zie hierover meer in deel drie).

13.3.2.3. Evolutie in de fatalistische houding van werknemers

1338. Uiteraard was het besluit van vele werknemers in de naoorlogse periode 
vorige eeuw om te gaan werken in asbestbedrijven niet zomaar een vrije keuze, 
maar het bijna onontkoombare resultaat van de sociaaleconomische omstandig-
heden in die periode. De werknemers, geconfronteerd met chronisch gevaarlijke 
werkomstandigheden, werden in feite voor een heel moeilijk dilemma geplaatst. 
Zelfs wanneer ze beseft  zouden hebben dat er iets niet in de haak was en wisten 
dat ze dat via de vakverenigingen aan de kaak konden stellen, werd een werkne-
mer door zijn loyauteit aan het bedrijf en zijn angst voor het verlies van de brood-
winning vaak belemmerd om (formeel of informeel) een klacht neer te leggen.1847

1339. In die zin begrepen hadden werknemers dus geen reële keuzevrijheid. Als 
er al een keuze was, dan was het deze tussen een onmiddellijk kwaad, de afwezig-
heid van arbeidsinkomsten en eventueel sociale stigmatisering, en een kwaad op 
lange termijn, het ontwikkelen van gezondheidsschade. Deze fatalistische hou-
ding komt nu vreemd over, maar de gelatenheid tegenover lichamelijke klachten 
was alom zo verspreid en de oorzaak ervan dikwijls zo onduidelijk dat de arbei-
ders er moeilijk toe kwamen om met een verwijtende vinger richting de werkge-
ver te wijzen. Bovendien konden ze daar überhaupt weinig mee: de arbeidsonge-
vallenverzekeringen en beroepsziekteverzekering hadden het eigenlijke claimen 
richting de werkgever sinds begin vorige eeuw onmogelijk gemaakt in ruil voor 

van asbest zou in vele landen worden aangevoerd als antwoord op de stijgende onrust over 
asbestgezondheidsrisico’s. Zie hierover D. Egilman, R. Megan, “Re: Controlled use of asbes-
tos”, Int J Occup Environ Health. 2004, p. 99-103.

1843 HR 7 maart 1980, NJ 1980, p. 365.
1844 HR 6 april 1990, NJ 1990, p. 573.
1845 HR 25 juni 1993, NJ 1993, p. 686.
1846 HR 2 oktober 1998, NJ 1999, p. 683.
1847 Asbestbedrijven waren vaak de enige grote werkgever in de buurt, waarrond zich niet alleen 

het arbeidsleven, maar ook een groot deel van het sociaal leven afspeelde.
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een automatische maar forfaitaire vergoeding bij arbeidsongevallen en beroeps-
ziekten (zie hierover deel drie).

1340. Wie als asbestarbeider vreesde voor de reactie van de bedrijfsdirectie 
wanneer hij zou weigeren om gevaarlijke werkzaamheden uit te voeren en aan de 
kaak te stellen, zou kracht kunnen putten uit de steun van bijvoorbeeld vakver-
enigingen, die naar de pers of beleidsmakers kunnen stappen om sociale wantoe-
standen in de openbaarheid te brengen. Precies omwille van de sterke verweven-
heid van de belangen van vakverenigingen bij de groei van de economie en 
werkgelegenheid, lag ook deze weg niet voor de hand. Een en ander leidde tot een 
zeker fatalisme bij de werknemers. De logica van het consensusmodel impliceerde 
bovendien dat individuele gezondheidsproblemen die door werknemers werden 
aangekaart bij hun vakverenigingen, door deze laatste niet ‘per individu’ werden 
opgepakt, maar als een algemeen en structureel probleem werden aangekaart 
binnen het paritair overleg met de werkgevers (of niet), in het licht van alle betrok-
ken belangen en de te verwachten voordelen en nadelen van een oplossing voor 
het probleem. Om de sociale vrede te bewaren in het bedrijf en tegelijkertijd te 
streven naar verbeteringen en oplossingen van structurele problemen, kan dat 
een goede werkwijze zijn (zo werd onder invloed van het ACV in België bijvoor-
beeld de vooral in Scandinavische landen en Nederland bekende ‘schildersziekte’ 
of OPS ingeschreven op de lijst van Belgische beroepsziekten), maar om een aan-
sprakelijkheidsclaim op individueel niveau gestand te doen, is dit niet het geval 
(zie hierover deel drie).

1341. Uit onderzoek blijkt overigens dat oud-werknemers uit de asbestindustrie 
zelfs vandaag vaak nog gehecht zijn aan de relatie met hun toenmalige werkgever. 
Veelal weigeren (oud-)werknemers (ook in Nederland, waar een aansprakelijk-
heidsvordering theoretisch opnieuw mogelijk is tegen de werkgever) om actief op 
te treden tegen een (toenmalige) werkgever, niet alleen omdat men vaak niet zeker 
is over de winst van een dergelijk optreden (de succesratio) maar ook vooral 
omdat vaak nog altijd (al dan niet impliciet) een beroep wordt gedaan op hun 
loyaliteit aan het bedrijf.1848 Peeters beschrijft  in haar studie naar de ‘Compensa-
tie en erkenning voor werknemers met asbestziekten tussen 1978 en 2005’ hoe 
drie zogenaamde ‘asbestweduwen’ in Nederland, die als een van de eersten een 
aansprakelijkheidsclaim hadden ingesteld tegen een asbestbedrijf, te maken kre-
gen met een sterk afwijzende houding vanuit hun sociale leefomgeving.1849

1342. Dat de sociaaleconomische context waarin asbestarbeiders en hun 
gezinsleden zich bevonden een belangrijke factor was en is bij hun bereidheid om 

1848 Ook speelt soms mee dat men anderen niet wil verontrusten met ernstige ziekteverhalen (bv. 
bij het verzamelen van getuigenissen als bewijsmateriaal).

1849 M.G.P. Peeters, a.w. 2007, p. 83-84.
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met beroepsgerelateerde gezondheidsproblemen naar buiten te komen, blijkt ook 
uit onderstaande getuigenis:

“Eternit had in die tijd bij de bevolking een redelijk goede naam waar het ging om 
arbeidsvoorzieningen. Voor gezinshulp, reiskosten in verband met ziekenhuisbezoek, 
tandartskosten enzovoort kon men als werknemer een vergoeding krijgen. (…) Dit was 
en is nog steeds voor veel werknemers een reden om Eternit niet te bekritiseren vanwege 
het willens en wetens blootstellen van de werknemers hun familie en andere inwoners 
van Twente aan asbest. Vanaf de tijd dat mijn man er werkte stierven er met regelmaat 
werknemers van Eternit van tussen de veertig en vijft ig jaar aan longziekten. In het 
begin hoorde je nooit iets over asbestkanker. Hoewel het altijd met een waas van geheim-
zinnigheid omgeven was. Geleidelijk vanaf de jaren ’70 kwam eerst de vakvereniging 
met informatie over de gevaren van asbest bij de werknemers. Vanaf de jaren ’80 kwam 
de SP actief in het geweer tegen de levensgevaarlijke blootstelling aan asbest. Daarop 
kwamen er vanuit de SP afdeling Hengelo mensen die in Goor folders uitdeelden met 
informatie over asbest. Dit deden ze bij de fabriekspoort en bij de bewoners van Goor 
aan de deur. In het begin was hoon ons deel. Veel collega’s beschouwden ons als nestbe-
vuilers en broodrovers. Onze acties zouden leiden tot het verlies van banen. En waarom? 
Niemand werd toch ziek van asbest? (…)”1850

1343. Een van de redenen waarom in landen (waar daar ruimte voor was zoals in 
Nederland1851) sterk is ingezet op het aansprakelijkheidsrecht in asbestschade-
kwesties, draait niet (alleen) om het vergoeden van schade, maar ook (en soms: 
veeleer) om het vastleggen van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, om de 
erkenning van (immateriële) schade en genoegdoening, zo blijkt uit deze getuige-
nis.1852 Voor slachtoff ers lijkt, zo illustreert bovengaande getuigenis, bovendien 
vooral mee te spelen dat zij naar hun aanvoelen met onrecht zijn geconfronteerd en 
willen voorkomen dat het recht hen in de kou laat staan, in de zin van: niet erkent. 
Bijzonder aan asbest is bovendien dat vele ziekten en sterfgevallen in verband met 
asbest te voorkomen zijn en waren indien (meer of zelfs maar gewoon óók) vol-
doende was ingezet op veiligheidsmaatregelen en preventieve maatregelen, is dan 
de gedachte.

1344. Na de gunstige afwikkeling van enkele proefprocessen gingen met steun 
van de vakvereniging FNV begin van de jaren negentig gingen steeds meer werk-
nemers en hun nabestaanden schadevergoeding eisen van hun toenmalige werk-

1850 A. Tiemens, oud-werkneemster van een asbestbedrijf in Goor (Nederland) in Verslag 
Internationaal Asbestcongres Amsterdam 13 en 14 mei, “De vervuiler betaalt” (eigen uitgave), 
p. 81-84.

1851 In Frankrijk en België verhinderde de immuniteit van de werkgever in de arbeidssfeer in 
beginsel aansprakelijkheidsvorderingen van gedupeerde werknemers tegen het bedrijf.

1852 Zie hierover na empirisch onderzoek A.J.Akkermans, “Enkele praktijkervaringen met empi-
risch juridisch onderzoek op het snijvlak van gezondheid en recht” in W. Van Boom en I. 
Giesen, Civilologie, Den Haag, BjU 2012, p. 97.
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gevers en de asbestindustrie. Daarnaast ontstond in die periode ook aandacht 
voor een collectieve schadevergoedingsregeling voor asbestslachtoff ers in Neder-
land, onder druk van het inmiddels opgerichte ‘Comité Asbestslachtoff ers’ en de 
Socialistische Partij (SP), socialistische partij die traditioneel nauw verbonden is 
met allerlei actiegroepen en stichtingen. Het Comité Asbestslachtoff ers werd 
opgericht in 1995, als belangengroepering van asbestbenadeelden, met als doel 
bekendheid te geven aan de asbestproblematiek; informatie te verschaff en over de 
mogelijkheden om een juridische vergoeding te ontvangen voor asbestbenadeel-
den en een collectieve schadevergoeding uit te werken voor asbestgetroff enen.1853 
Heel specifi ek aan Nederland is de samenwerking tussen enkele epidemiologen en 
arbeidsveiligheidsdeskundigen, de vakbond FNV en de SP geweest, die in de 
jaren zeventig-tachtig van vorige eeuw vanuit een preventiebeleid zijn gaan age-
ren tegen de arbeidsomstandigheden waarin werknemers in de asbestverwer-
kende industrie met asbest in aanraking kwamen, die asbestbenadeelden gingen 
traceren en mobiliseren, en die druk uitoefenden op het politieke beleid om de 
gezondheidsrisico’s in de industrie op het vlak van blootstelling aan asbest uit te 
bannen, onder meer door het ageren voor een volledig verbod op asbest. Resultaat 
van dit alles was de aanstelling van een regeringscommissaris die belast werd met 
een onderzoek naar de positie van asbestslachtoff ers.

13.3.3. DERDE TRIGGER: DE (H)ERKENNING VAN DE 
ASBESTKWESTIE ALS EEN ALGEMEEN GEZOND-
HEIDS PROBLEEM

13.3.3.1. Asbest, niet alleen een arbeidsgerelateerd probleem maar ook een 
maatschappelijk probleem

1345. Wellicht de belangrijkste vereiste voor een professioneel risico als een 
onaanvaardbaar maatschappelijk probleem kan worden geframed, is dat de pro-
fessionele dimensie ervan op de achtergrond geraakt.1854 Opmerkelijk is dat 
asbest in alle onderzochte landen lange tijd geconcipieerd is als een louter arbeids-
rechtelijk probleem. Asbest is lange tijd niet herkend als een maatschappelijk 
gezondheidsprobleem. Een element dat wellicht een negatieve invloed heeft  gehad 
op de agendering van asbest als algemeen maatschappelijk probleem is het feit dat 
de belangrijkste maatschappelijke risicogroepen (consumentenverenigingen, 
gezinsverenigingen, milieugroepen, vakverenigingen) niet als ‘eigenaar’ en claim 
mobilizer in het agenderingsproces zijn opgetreden. Hierdoor hadden zij geen 

1853 M.G.P. Peeters, a.w. 2007, p. 83-84.
1854 Zoals het voorbeeld van asbest heeft  aangetoond, maar zoals bv. ook het geval is met het zoge-

naamde ‘pesten op het werk’. Het moet gaan om een risico dat eenieder, ook in de algemene 
levenssfeer kan overkomen en ernstig bedreigen, en om die reden stevig moet worden aange-
pakt.
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eigen probleemformulering en kwamen zij niet op voor de eigen belangen.1855 De 
aandacht van de milieubeweging bijvoorbeeld is nooit sterk gefocust geweest op 
de asbestkwestie. Milieuorganisaties hebben globaal zowel nationaal als interna-
tionaal tot op heden weinig actie gevoerd rond asbest. Wel werden door de mili-
eubeweging de afgelopen decennia concrete acties gevoerd rond ad hoc dossiers 
zoals asbeststorten of asbestschepen, maar het globale thema ‘asbest in het leef-
milieu’ werd als zodanig niet geagendeerd. Ook bij consumentenverenigingen, 
ziekteverzekeraars en gezinsverenigingen, bestond in het verleden nauwelijks 
aandacht voor de asbestproblematiek.1856

1346. De duale positie van de overheid en van de vakverenigingen, de arbeids-
geneesheren en arbeidsinspectie, en het gebrek aan ‘kanteling’ van deze positie, 
zoals het geval was in Frankrijk vormde in België een belangrijke oorzaak voor de 
afwezigheid van de totstandkoming van een asbestvergoedingsvraagstuk. Daar-
bij speelt ongetwijfeld mee dat, op het ogenblik dat de asbestproblematiek aan 
maatschappelijk belang toenam in België (cf. de eerder vermelde artikelenreeks 
over de veroordeling van een Belgische bedrijfsleider van een fi liaal van het Belgi-
sche Eternit in Italië en de hoorzittingen georganiseerd door het Vlaams Parle-
ment naar aanleiding daarvan) de federale overheid de asbesttegenstanders in 
snelheid passeerde, door op bijzonder korte tijd een asbestfonds op te richten, 
gevuld door overheidsmiddelen en een bijdrage van alle bedrijven, waarmee met-
een ook de lont uit het kruitvat werd gehaald.

13.3.3.2. De zichtbaarheid van en identifi catie met asbestslachtoff ers

“(…) It is not only you getting contaminated. Everybody around you is getting contami-
nated (…) When you realise what you may have done to other people, it’s so sad (…) ”1857

1347. De zichtbaarheid van slachtoff ers, die vaak ook zelf optreden als woord-
voerders van een beweging die welomlijnde doelstellingen nastreeft  met 
 betrekking tot een bepaald sociaal probleem kan in de publieke opinie sterke 
identifi catieprocessen doen ontstaan, van waaruit een verdere politieke en maat-
schappelijke ontwikkeling kan worden ontwikkeld. Belangrijk bij de promotie 
van een sociale kwestie tot een sociaal probleem, is dan ook de centrale rol van 

1855 Zie bv. de reportage van de Belgische journalisten M. Teugels en N. Krols, “Asbest: de serie-
moordenaar”, gepubliceerd in het weekblad Knack in 2006, die aanleiding gaf tot de hoorzit-
ting over ‘asbest in het leefmilieu’ in het Vlaams Parlement.

1856 Zie ook in deze zin: A. Bergmans en I. Loots, a.w. 1998.
1857 Getuigenis van Christopher Morgan, een Brit bij wie in november 2008 de diagnose mesothe-

lioom werd vastgesteld (de man overleed in 2010) op de website van de Britse Health and Safety 
Organisation, de Britse toezichthouder op veiligheid en gezondheid in de arbeidssfeer, zie 
www.hse.gov.uk/asbestos/videos/cmorganlong.htm.
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slachtoff ers.1858 Het voornaamste mobilisatiemechanisme door de asbesttegen-
standers voor het werven van aandacht en steun voor de asbestproblematiek is in 
alle onderzochte landen het inzoomen op asbestslachtoff ers geweest.1859

1348. Getuigenissen van asbestbenadeelden of van hun nabestaanden kunnen 
de situatie van getroff enen inzichtelijk maken en zijn eigenlijk het meest aangewe-
zen middel om de publieke opinie te informeren over de gevaren van asbest (cf. 
onderstaande getuigenis: “my father went through hell and I want people to 
know”)1860:

“I think it’s important to talk about the physical suff ering and pain that asbestos suff e-
rers go through. You read more and more about asbestos in the press, but usually it’s all 
about trials, legal cases (…) or money. Th e papers focus on the fi nancial and legal issues. 
Nobody talks about the agonising pain that asbestos suff erers go through. Nobody says 
what a particularly horrifi c and vicious cancer it is. Nobody tells you that people with it 
scream with the pain. When you fi nd out you’ve got it, it’s a death sentence. What suf-
ferers and their families go through is beyond words. I’m glad that my father didn’t last 
too long in the fi nal stages of his illness because he just felt he was being suff ocated all the 
time. Once, in the car, he started screaming like his airway had been cut off . He was 
panicking and didn’t know what to do. Aft er an attack like that, you know only one 
thing: the next won’t be long coming, and one day you won’t get through it. Th e doctor 
told us that asbestos forms a sort of wall around the lungs which get more and more 
compressed over time. My father went through hell and I want people to know. At the 
end, they gave him morphine. It dulled the pain, but it made him hallucinate. He could-
n’t control his body. One day, my mother called me to come quick. My father was stag-
gering towards me down the corridor, confused and just wetting himself everywhere. 
Lying down so much, his muscles had wasted and he couldn’t walk properly. Ten days 
aft er going back into hospital again, he died. Th at was in June 2004.”

1349. De socioloog Jasper introduceerde in dit verband het begrip ‘moral shock’, 
begrip dat hij defi nieerde als “the vertiginous feeling that results when an event or 
information shows that the world is not what one had expected, which can some-

1858 Zie hierover T.A. Birkland, “Focusing Events, Mobilization, and Agenda Setting” Journal of 
Public Policy 1998, 53-74; S.Walgrave en J. Verhulst, “Emoties en slachtoff erschap als drijvende 
kracht voor sociale bewegingen en mobilisaties. Een vergelijkend onderzoek” in M. Hooghe en 
J. Billiet (red.), Historische en sociologische benaderingen van nieuwe sociale bewegingen, Gent, 
Academia Press, 2004; zie ook uitvoering D.A. Snow en R.D. Benford, Ideology, Frame 
Resonance and Participant Mobilization in B. Klandermans, H. Kriesi, S. Tarrow (ed.), From 
Structure to Action: Comparing Social Movement Research Across Culture, Greenwich, JAI 
Press, 1988, p. 197-217.

1859 M.E. Mc Combs en D.L. Shaw, “Th e Agenda-Setting Function of Mass Media”, Public Opinion 
Quarterly 1972, Vol. 36 p. 176-187; zie ook M.E. McCombs, Setting the Agenda: Th e mass media 
and public opinion, Malden, MA, Blackwell Publishing Inc. 2004, p 1.

1860 P.J. van Koppen en D.J. Hessing, “De schuld krijgen” in P.J. Van Koppen, D.J. Hessing, H. 
Merckelbach en H.F.M. Crombag (red.), Het recht van binnen: Psychologie van het recht, 
Deventer, Kluwer, 2002, p. 35.
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times lead to articulation or rethinking of moral principles”.1861 Het is de moral 
shock na de kennisname van dramatische asbestverhalen die zorgde voor een 
samenlevingsbreed gevoel van meeleven met het lot van de slachtoff ers. Ander-
zijds groeide het meeleven met de asbestslachtoff ers bij de bredere bevolking ook 
vanuit een gevoel van angst (het kan mij ook overkomen), zeker in die gebieden 
waar vroeger traditioneel veel asbestindustrie gevestigd was.

1350. Het verenigen van lotgenoten en sympathisanten in bewegingen en het 
zoveel mogelijk gericht actie ondernemen bijvoorbeeld via publieke acties, mani-
festaties, ledenwervingen, consumentenboycotten enzovoort vanaf het einde van 
de jaren tachtig in asbestzaken, had tot gevolg dat de stem van de tegenstanders 
van asbest steeds luider ging klinken, waardoor meteen ook de wervingskracht 
van de antiasbestbeweging steeds groter werd vanaf deze periode.1862

1351. Vooral het besef dat de asbestkwestie niet het particuliere probleem betrof 
van enkele gedupeerden in de professionele sfeer, maar de omvang en reikwijdte 
heeft  van een collectief maatschappelijk probleem, heeft  de maatschappelijke per-
ceptie over de asbestgezondheidsgevaren doen kantelen.1863 De zichtbaarheid van 
slachtoff ers (waarvan het aantal ook buiten de werkomgeving toenam, hoewel het 
overgrote deel van de slachtoff ers zich nog steeds situeert onder de beroepsbevol-
king), versterkte de nieuwe perceptie dat het in de asbestkwestie niet alleen maar 
zou gaan om een actiepunt van de arbeiders in de fabrieken, maar om een breed 
maatschappelijk probleem. Asbest bevond zich immers toch als een ‘sluipmoor-
denaar’ in alle hoeken en gaten van het dagelijkse leven?1864

1352. De rechtssociologen Van Koppen en Hessing hebben onderzoek uitge-
voerd naar de vraag hoe het komt dat burgers in sommige gevallen zich sterk 
betrokken voelen wanneer zij het lijden van iemand anders zien en in andere 
gevallen niet.1865 De mate waarin mensen actief geneigd zijn tot een betrokken 
empathie hangt volgens deze auteurs samen met de mate waarin mensen bepaalde 
gebeurtenissen als een directe bedreiging voor henzelf herkennen. De kern van 
het idee van een rechtvaardige wereld is volgens Van Koppen en Hessing dat 
iemand moeten krijgen wat hij in zijn ogen verdient: het spreekwoordelijke ‘ jus-
tice is in the eye of the beholder’.1866 Individuen vertonen tekenen van onrust en 
stress wanneer zij stuiten op iets wat in hun opvatting ‘onrechtvaardig’ is. Identi-

1861 J. M. Jasper en J. Poulsen, “Recruiting Strangers and Friends: Moral Shocks and Social 
Networks in Animal Rights and Antinuclear Protest,” Social Problems 1995, p. 493-512.

1862 P.J. van Koppen en D.J. Hessing, a.w. 2002, p. 35.
1863 D.A. Snow en R.D. Benford, a.w. 1988, p. 197-217.
1864 Zie de vele media-rapportages over asbest met titels in de zin van ‘asbestos, the silent killer’ (bv. 

onder veel meer: www.youtube.com/watch?v=lQy6z_vBSW8).
1865 P.J. van Koppen en D.J. Hessing, a.w. 2002, p. 35.
1866 J.-P. Vilain en C. Lemieux, “La mobilisation des victimes d’accidents collectifs. Vers la notion 

de ‘groupe circonstanciel’”, Politix 1998, p. 135-160.
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fi catie met de betrokken benadeelde zorgt dan voor een gevoel van onrechtvaar-
digheid en onrecht: wat de benadeelde vandaag is overkomen kan mij morgen ook 
overkomen.1867

1353. Groepsdenken is een psychosociaal fenomeen waarbij een groep zodanig 
kan worden beïnvloed door groepsprocessen dat het behoud van overeenstem-
ming en de eensgezindheid bij een beslissingsproces belangrijker worden dan een 
kritische overweging van de feiten. Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden 
naar de aandacht voor de aansprakelijkheidsclaim die drie ‘asbestweduwen’ uit 
Goor begin van de jaren negentig van vorige eeuw instelden tegen een asbestbe-
drijf in Nederland, met steun van de politieke partij SP. Hun vordering zou uitein-
delijk niet uitgeprocedeerd worden, maar afgehandeld worden door middel van 
een schikking. Waar de asbestweduwen uit Goor aanvankelijk op veel afk euring 
van dorpsgenoten konden rekenen, zouden na de schikking meer en meer slacht-
off ers en nabestaanden zich gaan aanmelden voor een claim tegen tegen asbestbe-
drijven.1868

1354. De reeds vermelde groepsloyaliteit is in dit verband een zwaard dat aan 
twee zijden kan snijden. Enerzijds kan deze loyauteit aanzetten tot het verleggen 
van de grenzen van de permissiviteit en het behoud van de status quo, anderzijds 
kan zij ook helpen tegen wilszwakte en zogenaamde ‘twijfelaars’ over de streep 
trekken. Potentiële deelnemers aan een collectieve actie wegen immers hun kan-
sen af om bij deelname al dan niet gesanctioneerd te worden. Wanneer men merkt 
dat het aantal deelnemers voortdurend toeneemt, kan deelname de norm worden. 
Dat hangt mee af van de verwachtingen van potentiële deelnemers, welk van de 
met elkaar strijdige normen en beleidsdoelstellingen (in dit geval de norm van 
een volledig asbestverbod gepropageerd door het ‘anti-asbestkamp’ versus de 
norm van het zogenaamde ‘gecontroleerde gebruik’ van asbest gepropageerd 
door asbestvoorstanders) het gaat halen, in de zin van: dominant zal worden. Ook 
individuele voorkeuren van potentiële deelnemers zullen beïnvloed worden door 
het publieke debat en door de berichtgeving door de media. Het voorbeeld van de 
asbestweduwen in Goor toont aan dat, zodra er een kritische grens is bereikt in 
het publieke debat over een sociale kwestie (bv. door een gunstige uitspraak, een 
ingrijpende gebeurtenis of mediaberichtgeving) en het ‘eigenaarschap’ met 

1867 Ook de asbestbedrijven hadden dit overigens zo begrepen. Illustratief in dit verband is de brief 
die het asbestbedrijf Eternit op 12 maart 1975 aan de Nederlandse SER (de Sociaal-Economische 
Raad) stuurde:

 “(…) iedere maatregel, waarbij gebruik van asbest in verband met de gezondheid aan banden 
wordt gelegd, [heeft ] in de publiciteit haar repercussies (…) ten aanzien van alle producten die 
asbest bevatten, ook op asbestcementwaren, hoewel zeer waarschijnlijk ten onrechte, omdat de 
gevaren van inademing van asbestcementstof louter op vermoedens berusten.”

1868 D.K. Gupta, Th e Economics of Political Violence, Th e Eff ect of Political Instability on Economic 
Growth, New York, 1990, p. 131.
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betrekking tot de zeggenschap over een sociaal probleem is gekanteld, vele betrok-
kenen die zich tot dan toe aan de zijlijn hebben gehouden (zich aan de bestaande 
normen hebben geconformeerd) van ‘kamp’ zullen wisselen. Eens de geest uit de 
fl es is geraakt, keert hij er doorgaans ook niet meer in. Hun gedrag zal dan op zijn 
beurt opnieuw het publieke debat en de berichtgeving door de media beïnvloeden 
en nieuwe twijfelaars over de streep halen.

13.3.3.3. De aard en de impact van mesothelioomkanker

1355. Belangrijk is dat ook de aard en de impact van asbestgerelateerde kankers 
zwaar heeft  gewogen op de maatschappelijke perceptie van asbest als een ernstig 
probleem en als een vergoedingsvraagstuk.

1356. Waar asbestose nog gold als een typische beroepsziekte die ‘aanvaard’ en 
bekend was als een ‘normaal’ gevolg van de arbeid1869 en eerder een chronisch 
karakter vertoonde in die zin dat de ziekte niet per defi nitie leidt tot een overlij-
den op korte termijn, geldt datzelfde niet voor kanker. Als er één ziekte is die 
meteen het beeld oproept van het naderende einde, dan is het wel kanker. Kan-
ker werd en wordt maatschappelijk gepercipieerd als een vorm van besmetting 
met het gif van de moderne, industriële samenleving.1870 De ziekte staat syno-
niem voor een te beduchten en te vermijden kwaad dat woekert van binnenuit. 
Susan Sontag schrijft  daarover: “Cancer is a metaphor for what is most ferociously 
energetic; and these energies constitute the ultimate insult to natural order”. Son-
tag wijst onder meer op de beeldspraak ontleend aan oorlogsvoering zowel bij 
het intreden van kanker (de ‘invasion’) als bij de behandeling (‘bestrijding’) van 
kanker (“treatment also has a military fl avor”) in haar boek Illness as a metap-
hor.1871

1357. Opvallend is wel dat van alle types kanker de asbestgerelateerde kankers 
in medische kringen de afgelopen decennia niet gepercipieerd zijn als een bij-
zonder belangrijk maatschappelijk gezondheidsprobleem, zoals dat bijvoorbeeld 
wel het geval geweest is met longkanker veroorzaakt door roken of borstkanker 
bij vrouwen of leukemie bij kinderen. Wellicht is dat omdat over de volledige 
bevolking asbestgerelateerde kankers (nog steeds) relatief zelden voorkomen, in 
tegenstelling tot deze andere vormen van kanker. Mukherjee vermeldt in zijn 
biografi e over kanker bijvoorbeeld de asbestgerelateerde kankers opvallend zel-
den.1872

1869 Het klinische beeld van de asbestose was vergelijkbaar met dat van silicose en tuberculose.
1870 Zie bv. D. Servan-Schreiber, Anticancer: a new way of life, Viking Penguin, New York, 2008.
1871 S. Sontag, Illness as metaphor, Farrar Straus en Giroux 1988, 96 p.
1872 S. Mukherjee, Th e emperor of all maladies. A biography of cancer, Scribner, New York, 2011.
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13.3.4. VIERDE TRIGGER: DE STRIJD OM HET 
‘EIGENAARSCHAP’ IN DE ASBESTKWESTIE

“Als ik een woord gebruik, zei Humpty Dumpty, betekent het precies wat ik wil dat het 
betekent – niet meer en niet minder. De vraag is, zei Alice, of je woorden zoveel dingen 
kunt laten betekenen. De vraag is, zei Humpty Dumpty, wie er de baas is; daar gaat het 
om.” (Lewis Carroll, Th rough the Looking-Glass, 1871)

1358. De asbestkwestie onderstreept het belang van de aanwezigheid van een 
polemiek over een specifi ek thema in de publieke opinie. De afgelopen decennia 
is er immers sprake geweest van een ware stellingenoorlog tussen twee kampen, 
die recent nog door het ‘anti-asbestkamp’ werd omschreven als ‘the war on asbes-
tos’.1873

1359. De groei van een adversariële relatie tussen voor- en tegenstanders van 
een bepaalde kwestie, zou volgens Hilgartner en Bosk één van de belangrijke fac-
toren zijn bij de constructie van een maatschappelijk probleem. Voor een bepaald 
onderwerp als relevant aanwezig kan blijven in de aandacht van de publieke opi-
nie moet er volgens hen een grotendeels negatieve interactie (blijven) bestaan tus-
sen de verschillende elkaar bekampende groepen.1874

13.3.4.1. De asbestverwerkende industrie als homogene lobbygroep1875

1360. De asbestmarkt werd in het verleden (tot in de jaren zeventig van vorige 
eeuw) wereldwijd gedomineerd door vier grote asbestbedrijven: het Engelse 
bedrijf Turner and Newhall, de Eternitbedrijven in continentaal Europa (met 
hoofdvestiging in België); het Zuid-Afrikaanse bedrijf Cape Ltd. en het Ameri-
kaanse bedrijf Johns-Manville. Deze vier asbesttrusts controleerden 50% van de 
wereldproductie aan asbest en 25% van de asbestverwerkende industrie in de wes-
terse landen.

1361. Reeds sinds het begin van de jaren dertig van vorige eeuw werden door 
deze grote asbestbedrijven, via grensoverschrijdende kartels en samenwerkings-
verbanden, gezamenlijke strategieën ontwikkeld die gericht waren op de verdere 
ontplooiing van de asbestindustrie (via de uitwisseling van technische kennis en 
propagandamaterialen).1876 Daarnaast werden afspraken gemaakt over markten 
en marktprijzen, over de oprichting van nieuwe bedrijven in derde landen, over 

1873 L. Kazan-Allen, “Th e asbestos war”, Int J Occup Environ Health 2003, p. 173-93.
1874 S. Hilgartner en C.L. Bosk, “Th e Rise and Fall of Social Problems: A Public Arenas Model”, 

American Journal of Sociology, 1988, p. 62.
1875 J. Mc Culloch en G. Tweedale, Defending the Indefensible: Th e Global Asbestos Industry and Its 

Fight for Survival, Oxford, Oxford University Press, 2008.
1876 J. Mc Culloch en G. Tweedale, a.w. 2008; R.F. Ruers, N. Schouten, a.w. 2005, p. 18.
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het gezamenlijk inkopen van grondstoff en voor de productie en export van asbest 
etc. De asbestverwerkende industrie is tot in de jaren zeventig steeds de belang-
rijkste actor en eigenaar geweest in het asbestdossier, omdat zij een redelijk homo-
gene lobby vormde, in tegenstelling tot de verschillende groepen gedupeerden (in 
de professionele sfeer, de para-professionele sfeer en het leefmilieu) en hun orga-
nisaties (vakverenigingen en andere belangenverenigingen).1877

1362. De asbestbedrijven hebben zich in het verleden heel wat moeite getroost 
om de potentiële schadelijkheid van asbest te ontkrachten. Om de eigen positie 
veilig te stellen, werden de negatieve eigenschappen van asbest lange tijd verzwe-
gen of geminimaliseerd, of het gecontroleerde gebruik en de gunstige eigenschap-
pen ervan, benadrukt.

1363. In 1929 werd onder impuls van de Eternit-bedrijven (in België, Frankrijk, 
Duitsland, Oostenrijk, Hongarije, Tsjecho-Slowakije, Het Verenigd Koninkrijk, 
Spanje, Nederland, Italië en Zwitserland) en door het Britse asbestbedrijf Turner 
& Newall ‘SAIAC’ (Sociétés Associés d’Industries Amiante Ciment) opgericht: 
een internationaal kartel van asbestcementverenigingen. Later maakten ook de 
bedrijven die in andere landen gevestigd waren door de betrokken Eternitbedrij-
ven, deel uit van het kartel. Dit kartel had zijn secretariaat in Zwitserland (geleid 
door de Zwitserse Eternitfamilie Schidheiny) en zou als lobbygroep decennialang 
zeer invloedrijk zijn op de asbestmarkt (onder meer door een gezamenlijk aan-
koopbeleid, door verkenning en ontginning van nieuwe markten enzovoort).1878 
Een andere belangrijke activiteit van deze internationale bedrijven bestond erin 
een gemeenschappelijke strategie voor het beleid van de asbestindustrie in de ver-
schillende landen uit te werken (zoals: “Never be the fi rst to raise the health 
question”).1879

1364. In 1957 werd door de Britse asbestbedrijven Turner & Newall en Cape 
Asbestos de Asbestosis Research Council (ARC) opgericht. Uit onderzoek van 
Tweedale blijkt dat deze ARC eenzelfde rol vervulde als de eerder gestichtte 
SAIAC. De ARC telde de belangrijkste multinationale asbestondernemingen 

1877 A. Bergmans en I. Loots, a.w. 1998.
1878 Een van de betrokken families is de familie Schmidheiny die in de persoon van Stephan 

Schmidheiny, zaakvoerder van Eternit Zwitserland in de jaren zeventig van vorig eeuw recht-
streeks persoonlijk (strafrechtelijk) worden aangesproken in het Eternitproces in Turijn door 
vele duizenden gedupeerden-nabestaanden van de asbestcementfabrieken en mijnen in Italie. 
(Zie over de rol van Eternit in Italie: G. Rossi, La lana e la Salamandra. La vera storia della 
strage dell’amianto a Casale Monferrato, Rome, Ediesse, 2008, 155 p.).

1879 In zijn reportage ‘Asbestos: Th e lies that killed’ beschreef de Britse onderzoeksjournalist Ed 
howker hoe de Britse asbestmultinationale onderneming T&N commercieel advies had inge-
wonnen om zijn bedrijfsleiders te adviseren hoe om te gaan met asbestvragen: “It began, in 
capital letters: never be the fi rst to raise the health question.” (zie www.newstatesman.com/
health/2008/08/asbestos-victims-company).
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onder haar leden zoals het Amerikaanse Johns-Manville, de Australische asbest-
onderneming James Hardie, de Eternitbedrijven in continentaal Europa, en de 
Quebec Asbestos Mining Corporation in Canada. In 1967 werd in het Verenigd 
Koninkrijk, op initiatief van Britse asbestondernemingen het Asbestos Informa-
tion Committee opgericht dat in wezen dezelfde rol vervulde als de ARC. Beide 
groepen zijn sinds hun oprichting invloedrijke en belangrijke actoren op vlak van 
de asbestmarkt en -beleid.1880 Vanaf begin jaren zeventig van de vorige eeuw 
richtte de aandacht van de internationale asbestlobbyverenigingen zich op de 
strijd om de zeggenschap over de asbestkwestie. Veelzeggend in dat verband is dat 
op de First International Conference of Asbestos Information Bodies te Londen in 
1971 het thema ‘Attacks on Abestos and our Defenses’ op de agenda stond.1881

1365. Naast de samenkomst in bredere internationale netwerken zou de strate-
gie van de asbestlobbygroepen vanaf de jaren zeventig zich voornamelijk gaan 
concentreren op het actief beïnvloeden van de nationale politiek via de organisa-
tie en deelname aan nationale en internationale wetenschappelijke congressen en 
via een deelname aan het beleid in de verschillende landen. Doel was het zo veel 
mogelijk sturen van dit nationale overheidsbeleid richting de hiervoor besproken 
‘non-decision policy’. In de Verenigde Staten werd daartoe de Asbestos Informa-
tion Association opgericht, in België en Nederland de ‘Commissie voorlichting 
asbes’, in Frankrijk de Chambre Syndicale de l’Amiante, vervolgens het Comité 
français d’étude sur les eff ets biologiques de l’amiante en het Comité permanent 
amiante, in Italië de Associazione Nationale degli Industriali Amiantieri, in Duits-
land het Wirtschaft sverband Asbest en het Wirtschaft sverband Asbestzement, in 
de Noordeuropese landen de Danish Asbestos Information Group, de Finnish 
Asbestos Information Group, de Norwegian Asbestos Information Group en de 
Swedish Asbestos Information Group.1882

1366. Deze nationale asbestlobbygroepen groeiden al snel uit tot belangrijke 
gesprekspartners voor de overheden in de onderzochte landen in jaren zeventig, 
omwille van hun praktijkervaring met en hun kennis over de asbestgezondheids-
risico’s. Ze konden zich daarbij ook gemakkelijk in een semi-offi  ciële rol positio-
neren. Zo verstrekten ze bijvoorbeeld informatie aan bedrijven die de geleidelijk 
aan totstandgekomen asbestregelgeving moesten implementeren, onder meer via 
consultatie van en samenwerking met de belangrijkste wetenschappers op dit ter-
rein. De asbestindustrie kon wetenschappers kennelijk makkelijk verleiden tot 

1880 L. Kazan-Allen, a.w. 2003, p. 178.
1881 G. Tweedale, “Science or Public relations? Th e Inside Story of the Asbestosis Research Council, 

1957-1990”, American Journal of Industrial Medicine 2000, p. 723-734; J. Mc Culloch en G. 
Tweedale, a.w. 2008, p. 75.

1882 G. Tweedale, “Science or Public relations? Th e Inside Story of the Asbestosis Research Council, 
1957-1990”, American Journal of Industrial Medicine 2000, p. 723-734; J. Mc Culloch en G. 
Tweedale, a.w. 2008, p. 75.
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dergelijke samenwerking door handig in te spelen op de wijziging van de toon in 
het asbestdebat, door onderzoek uit te zetten naar een verantwoord gebruik van 
asbest en ‘handleidingen voor de goede praktijk’ uit te geven.

1367. Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar de Recommended 
Code of Practice For the Handling and Disposal of Asbestos Waste Materials, uit-
gevaardigd door de ARC in 1969, waarvan het voorwoord aangeeft :

“With the new Asbestos Regulations come into force in May 1970, the protection of wor-
kers from industrial disease which might arise from the inhalation of asbestos dust will 
become a statutory obligation wherever asbestos materials are used in such a way as to 
give rise to the emission of dust dangerous to the health of employees. It is also important 
that the general public should not inadvertently be exposed to risk, such as might arise 
through the indiscriminate or uncontrolled dumping of asbestos waste materials.
Th e Asbestos Research Council has given careful consideration to the problems of the 
collection of waste asbestos material in accordance with the requirements of the new 
Regulations, and its disposal in such a manner that it will not constitute a risk to the 
health of the general public.
Th is Code of Practice has been drawn up as a result, and is recommended in the belief 
that it will assist those concerned with satisfying both of these requirements.”

1368. Onder meer de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft  bij het opstellen van 
haar richtlijnen voor de asbestbeschermingswetgeving begin jaren zeventig van 
vorige eeuw inspiratie gezocht in deze aanbevelingen van de ARC.1883 In de 
onderzochte landen kan ook nog verwezen worden naar het ‘Centrum voor Infor-
matie Asbest Benelux’ (verkort: CIAB) ook wel ‘de Commissie Voorlichting 
Asbest’ genoemd (in Nederland), die werd opgericht in België, Nederland en 
Luxemburg begin van de jaren zeventig. Niet toevallig had deze commissie het 
oogmerk van ‘informatieverschaffi  ng’ in haar benaming opgenomen. De oprich-
ting en het doel van deze ‘commissie’, aangekondigd in het Nederlands Tijdschrift  
voor Geneeskunde (jaargang 1971) sprak voor zich:

“De belangrijkste asbestverwerkende industrieën in België en Nederland hebben een 
Commissie Voorlichting Asbest ingesteld. De commissie zal het onderzoek en de voor-
lichting in de bedrijven stimuleren teneinde optimale oplossingen op bedrijfshygienisch 
gebied te bereiken. Hoewel de ondernemingen tot dusverre uiteraard reeds individueel 
maatregelen hebben genomen om de werkomstandigheden op zo hoog mogelijk peil te 
brengen, menen zij thans door de bundeling van de medische en technische research 
nog betere voorwaarden te kunnen scheppen, uit oogpunt van gezondheidsbescher-
ming. De Commissie Voorlichting Asbest wordt geadviseerd door een Raad van Medisch 
Advies, waarin zitting hebben genomen: Professor Dr. A. Gyselen, Professor Dr. N.G.M. 

1883 Aankondiging in Ned. T. Geneesk. 1971, p. 437.
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Orie, Professor Dr. K. Vuylsteek, Professor Dr. R.L. Zielhuis en Dr. J. Lepoutre, 
secretaris.”1884

1369. De deskundigen die deel uitmaakten van de Commissie Voorlichting 
Asbest, waren niet de minsten. De professoren Gyselen en Vuylsteek waren als 
Belgisch hoogleraar verbonden aan de universiteiten Gent en Leuven en in die 
hoedanigheid betrokken bij het onderzoek naar longaandoeningen en hun epide-
miologie; de professoren Orie en Zielhuis waren als hoogleraar verbonden aan de 
Rijksuniversiteit Groningen resp. het Coronellaboratorium voor Arbeidshygiëne 
van de Universiteit van Amsterdam. Dr. Lepoutre was de bedrijfsarts van Eternit. 
De professoren Vuylsteek en Zielhuis maakten ook deel uit van de groep onaf-
hankelijke deskundigen die de Europese Economische Gemeenschap in 1966 
geadviseerd hebben over de uitbreiding van de Europese Lijst van Beroepsziek-
ten.1885

1370. Bij wijze van voorbeeld van de hechte samenwerking tussen asbestindus-
triëlen en beleidsmakers en wetenschappers in de onderzochte landen, kan ver-
wezen worden naar een uitnodiging van het Centrum voor Informatie Asbest 
Benelux (de Benelux-vleugel van de AIA) gericht aan het Kabinet van de toenma-
lige Belgische Minister van Volksgezondheid die zich in de archieven van de Bel-
gische Gezondheidsraad bevindt. De uitnodiging betrof een Wetenschappelijk 
seminarie dat door het International Center for a Scientifi c Ecology op 10 mei 1993 
zou georganiseerd worden ‘over de eff ecten van lage dosissen van kankerverwek-
kende stoff en op de gezondheid’ met een toelichtingsnota van het International 
Center for a Scientifi c Ecology, waarvan vermeld wordt dat het ‘zopas werd opge-
richt door een groep van wetenschappers die het Heidelberg Appel1886 hebben 
ondertekend. Daarnaast was er een uitnodiging voor de 8e Asbestos International 
Association biënnale:

“Met als thema de ontwikkelingen in en de perspectieven van de asbestnijverheid. Hier-
bij zal vooral aandacht besteed worden aan de vooruitgang tijdens de laatste jaren van 
het wetenschappelijk onderzoek betreff ende de gezondheidseff ecten van asbest en 
asbesthoudende producten. Naast het thema veiligheid en controle van de werkomstan-
digheden zullen ook milieucriteria besproken worden voor produkten die chrysotiel 
bevatten (…) Beide conferenties staan open voor alle verantwoordelijken die door hun 

1884 V. Viet en M. Ruff at, Le choix de la prévention, Paris, Economica, 1999, p. 228 e.v.
1885 Zie hierover R.F. Ruers, a.w. 2012, p. 108.
1886 Het ‘Heidelbergappel’ is een verklaring ondertekend door een groep wetenschappers die gepu-

bliceerd werd in de Wall Street Journal op 1 juni 1992 en ondertekend werd naar aanleiding 
van de VN Klimaattop op 14 april1992 met als doel de ‘irrational ideology’ van vele milieu-
activisten aan te vechten met een pleidooi voor meer ‘zekerheid’ over gezondheidsgevaren 
vooraleer beperkende overheidsmaatregelen worden opgelegd die de industrie aan banden leg-
gen (cf. www.sourcewatch.org/index.php?title=International_Center_for_a_Scientifi c_
Ecology).
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functie in de administratieve, syndicale, medische en industriële wereld geacht worden 
een standpunt in te nemen over het gecontroleerd gebruik van asbest”.

1371. De reis- en verblijfk osten voor ‘deelnemers buiten de industrie’ werden in 
rekening genomen door het Centrum voor Informatie Asbest Benelux.1887 Wat 
voor de overheden, betrokken wetenschappers en asbestbedrijven in die periode 
kennelijk nog niet duidelijk was, was dat de nieuwe retoriek van ‘het gecontro-
leerde gebruik van asbest’ uiteindelijk niet meer dan een achterhoedegevecht zou 
ondersteunen. Overheden en industrie hadden, anders dan begin vorige eeuw, 
waar ze een sturende en coördinerende rol hadden gespeeld bij de uitwerking van 
een systeem van collectivisering en institutionalisering van schadeclaims, die 
destijds voor de aangesproken werkgevers niet alleen voor een pacifi cering en 
vrijstelling van aansprakelijkheid, maar ook voor een anonimisering hadden 
gezorgd1888, het momentum met betrekking tot een adequate aanpak van asbest-
gezondheidsrisico’s onherroepelijk voorbij laten gaan.

1372. Ook in Frankrijk werd in 1971 door Franse asbestondernemingen een 
soortgelijke commissie opgericht met dezelfde doelstellingen. Het ging om de 
commissie ‘Cofreba’ (le Comité français d’étude sur les eff ets biologiques de 
l’amiante) waarin alle Franse asbestbedrijven zetelden. Deze commissie werd na 
vijf jaar echter ontbonden in 1976 omwille van de onrust die over de aanwezig-
heid van asbest in universiteitsgebouwen was ontstaan in deze periode (de zoge-
naamd ‘aff aire Jussieu’ (zie ook randnummer 286). In 1982 werd een nieuwe 
asbestbelangengroep opgericht, naar het model van Cofreba, onder de vorm van 
een paritair overlegorgaan, waarin naast vertegenwoordigers van de industriëlen 
ook afgevaardigden van vakverenigingen, overheden (waaronder het Ministerie 
van Arbeid, Industrie, Volksgezondheid en Milieu), van vertegenwoordigers van 
het Institut national de la consommation (INC)), en verschillende wetenschappers 
(toxicologen, pneumologen e.a.) aanwezig waren het Comité permanent amiante 
(CPA). Ook de socialezekerheidsinsstelling INRS (Institut national de recherche et 
de sécurité) zou van bij de oprichting ervan deel gaan uitmaken van dit CPA.1889

1373. Op papier vormde deze commissie een informele werkgroep zonder sta-
tutair doel. Het CPA zou echter een bijzonder belangrijke rol gaan spelen in het 
‘non-decision’ asbestbeleid in Frankrijk, omdat beslissingen enkel werden geno-
men op voorstel van of/en na goedkeuring door deze commissie, zodat deze com-
missie de facto instond voor het asbestbeleid in Frankrijk tot medio de jaren 

1887 Brief van het CIAB van 21  april 1993 aan het kabinet van Minister Onckelinx, archieven 
Belgische Gezondheidsraad.

1888 D. Torny, “L’administration sanitaire entre contraintes techniques et contraintes juridiques: 
l’exemple des maladies émergentes”, Revue générale de droit medical 2005, p. 75-83.

1889 E. Henry, a.w. 2005, p. 29-50.
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negentig van vorige eeuw.1890 Pas in 1995 kwamen naar aanleiding van een 
publiek onderzoeksrapport over het beleid van de Franse overheid met betrek-
king tot asbest en de aanpak van asbestgezondheidsproblemen, vele interne ver-
slagen, documenten en brieven boven tafel waardoor de strategie van de asbest-
lobbygroepen, het vermeende bedrog van hun zijde en het achterhouden van 
eigen onderzoeksresultaten gedurende vele jaren plots duidelijk werden. Deze 
‘ontsluiering’ van het voor de asbestindustrie belastende bewijsmateriaal gaf aan-
leiding tot een ernstige moral shock in de Franse samenleving. De ‘nieuwe’ inzich-
ten in de houding van de asbestindustrie in het verleden en over de asbestgezond-
heidsgevaren had begrijpelijkerwijs een omslag tot gevolg, niet alleen bij 
vakvereningen, wetenschappers en overheden die datzelfde jaar nog uit het CPA 
zouden stappen maar ook in de publieke opinie ten aanzien van de asbestindus-
trie en ten aanzien van het nalaten van de Franse overheid.1891 De strijd om het 
eigenaarschap over de asbestkwestie was meteen beslecht: het thema verdween uit 
de kaders van het sociaal overleg en transformeerde tot probleem (zelfs schan-
daal) van volksgezondheid (‘le scandale de l’amiante’). Dit had ook tot gevolg dat 
gedupeerden in de arbeidssfeer de aanval tegen de asbestbedrijven zouden gaan 
inzetten, hetgeen ook in Frankrijk het sociaal compromis dat begin twintigste 
eeuw in de professionele verzekeringen bereikt was (immuniteit van de werkgever 
voor arbeidsgerelateerde gezondheidsschade), ernstig onder druk zou gaan zet-
ten.1892

1374. De pro-asbestlobby is in de oude industriële landen nu zo goed als ver-
dwenen, met uitzondering van het Canadese Chrysotile Institute.1893 De verstren-

1890 E. Henry, a.w. 2005, p. 29-50.
1891 E. Henry, a.w. 2005, p. 29-50.
1892 J.-C. Devinck, “Le mouvement ouvrier et les maladies professionnelles” in E. Henry, Actes du 

colloque “Santé et travail”: quels nouveaux chantiers pour les sciences humaines et sociales, 
2008, p. 33-44. Bedrijfsartsen hebben daarbij geen tijd om uitgebreid na te gaan waarom een 
werknemer ziek is, het bedrijf in te gaan om na te gaan of andere werknemers ook ziek zijn, 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor preventie in het bedrijf, etc, gesteld dat ze dat 
al actief zouden willen.

1893 Het ‘Chrysotile Institute’ werd opgericht in 1984 als ‘Asbestos Institute’, en vormt thans de 
belangrijkste lobbygroep en belangenvereniging van de asbestindustrie in Canada. Het 
Chrysotile Institute propageert tot het ‘veilig gebruik’ van chrysotielasbest (het zgn. “safe use of 
chrystotile asbestos”) (cf www.chrystotile.com). Als belangrijkste actiepunt van het instituut 
geldt: “[to] Promote the adoption and application of appropriate prevention and control measu-
res, regulations, standards, work practices and techniques for the safe use of chrysotile”; voorts 
gelden de volgende beleidsdoelstellingen (zie de beleidsverklaring van het Chrysotile Institute 
op www.chrysotile.com): “Take part in international conferences by off ering relevant documen-
tation, advice, or technical, medical and scientifi c training to chrysotile producers and users of 
chrysotile in other countries as well as to industrial health specialists. To date, the Chrysotile 
Institute has organized more than 100 missions of this nature to some 60 countries; Gather and 
disseminate medical, scientifi c and technical data about chrysotile and substitute fi bres; Inform 
and advise the general public, the media, lawmakers, workers, as well as special interest groups 
on the potential risks related to breathable fi bres.”. Buiten de provincie van Québec groeit de 
weerstand tegen asbest in Canada echter sterk, ook bij de vakbonden. Zie bijv. Th e British 
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geling van de banden tussen overheid en asbestindustrie bleef in Canada lang 
overeind. Het Chrysotile Institute werd tot in 2011 nog fi nancieel ondersteund 
door de federale overheid in Canada.1894

13.3.4.2. De asbesttegenstanders als nieuwe en heterogene actiegroep vanaf de 
jaren zeventig

1375. De opkomst van asbesttegenstanders vond niet toevallig plaats in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw. De datum van de jaren zeventig is van belang om het 
betoog van deze nieuwe groep ‘asbesttegenstanders’ goed te kunnen begrijpen: 
het zijn de jaren waarin men is gaan nadenken over het milieu en over de zoge-
naamde ‘nieuwe risico’s’ verbonden aan de moderne industriële samenleving met 
al zijn nieuwe technieken en productieprocessen. Een nieuwe groep asbesttegen-
standers slaagde er geleidelijk aan in om haar stem in het debat over de asbestri-
sico’s te laten gelden, maar kon dit enkel doordat de ‘verhalen’ van die groep aan-
sloten bij datgene wat reeds bij een brede laag van de samenleving leefde: het beeld 
van een risicosamenleving die in toenemende mate gekenmerkt wordt door geva-
ren die het leven op aarde zelf bedreigen. Kenmerkend voor die risico-samenle-
ving is de doorwerking van de menselijke refl exiviteit in de sferen van wetenschap 
en overheidsbeleid. Politiek steeds mondiger wordende burgers zouden inspraak 
gaan eisen bij de besluitvorming over risico’s en technologie, waarbij de (on-) aan-
vaardbaarheid van gezondheidsschade meer en meer centraal kwam te staan.

1376. Het is met andere woorden vooral de tijdsgeest geweest die de antiasbest-
beweging de nodige wind in de zeilen heeft  gegeven vanaf de jaren zeventig. In 
tegenstelling tot de asbestvoorstanders hebben de asbesttegenstanders echter 
nooit een homogene antiasbestlobbygroep gevormd, hetgeen hen zeker in het 
begin een strategische achterstand heeft  opgeleverd. Bovendien voerde noch de 
milieubeweging noch de consumentenverenigingen duidelijk actie tegen de 
asbestgezondheidsrisico’s in het leefmilieu. Wellicht heeft  dit te maken met de 
stempel die steeds vanuit de arbeidssfeer op de problematiek is gedrukt.1895

1377. Wat die arbeidssfeer betreft , kan vastgesteld worden dat de vakverenigin-
gen na initiële aarzelingen zich uiteindelijk zowel op nationaal, op Europees als 

Columbia and Yukon Territory Building and Construction Trades Council News Release: “BC 
Construction unions urge Quebec Premier Jean Charest to permanently close Jeff ery Asbestos 
Mine, end mining and export of deadly asbestos products as mesothelioma fatalities rise” 
(November 2010).In Québec zelf wordt deze tegenstand echter politiek geïnterpreteerd als een 
aanslag op Québecs autonomie en zelfb eschikkingsrecht (zie hierover J. Calvert, “Canada’s 
Asbestos Policy: An Ongoing Th reat to Building Workers”, Health in Canada and Around the 
Globe” zie www.clr-news.org/CLR/Calvert%20fi nal.pdf; J. Mc Culloch, “Saving the asbestos 
industry, 1960 to 2006”, Public Health Rep 2006, p.  609-614; G.W. Gibbs, G. Berry, 
“Mesothelioma and asbestos”, Regul Toxicol Pharmacol 2008, p. 223-231).

1894 L. Kazan-Allen, “Th e asbestos war”, Int J Occup Environ Health 2003, p. 174.
1895 A. Bergmans en I. Loots, a.w. 1998.
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op internationaal niveau1896 voorstander hebben getoond van een volledig asbest-
verbod in de industrie. Zo hebben de Britse vakverenigingen na aantreden van de 
Labour-regering onder de toenmalige premier Blair hard geijverd voor de invoe-
ring van een volledig asbestverbod. Er kan ook nog verwezen worden naar de rol 
van de internationale groeperingen van vakverenigingen zoals de International 
Building and Wood Workers Federation (IFBWW), de International Metalwor-
ker’s Federation, de International Trade Union Confederation, (ITUC) en de Inter-
nationale Federatie van chemie, energie en General Workers (ICEF). Al deze vak-
verenigingen ondersteunden de laatste jaren actief (onder meer door deelname 
aan congressen, richtlijnen, aanbevelingen, oproepen aan beleidsorganisaties) 
een verbod op de productie en verwerking van asbest. Op het Global congress van 
ITUC in juni 2010 in Vancouver drong ITUC bijvoorbeeld aan op een wereldwijd 
totaalverbod op het gebruik en de commercialisering van asbest, waarbij tevens 
een oproep in dit verband werd gericht aan de Canadese regering. In het bijzonder 
werd aangedrongen op de vervanging van de banen in de asbestsector door veili-
ger alternatieven.1897

1378. Sinds de jaren negentig van vorige eeuw is de collectivisering van asbest-
slachtoff ers samenlevingsbreed sterk toegenomen.1898 In 1991 werd, naar aanlei-
ding van een bijeenkomst in het EuropeesParlement te Straatsburg door verschil-
lende vertegenwoordigers van nationale antiasbestbewegingen het Europese Ban 
Asbestos network opgericht. In 1994 werd vervolgens, naar aanleiding van een 
conferentie van anti-asbestverenigingen in Brazilië, het netwerk uitgebreid tot 
een wereldwijd Ban Asbestos network met het oog op wederzijdse informatieuit-
wisseling en samenwerking. In 1999 werd een International Ban Asbestos Secreta-
riat (IBAS) opgericht, als ‘permanent body to monitor information from legical 
medical and industry sources and respond to the particular concerns of the net-
work’.1899

1896 M. Dobbin, “Asbestos: Quebec Labour’s Shame Why are that province’s union leaders defen-
ding this killer export by Canada?” Th e Tyee 28 juni 2010.

1897 A. Watterson, “Chemical hazards and public confi dence”, Lancet 2003, p. 131-132.
1898 In Nederland hebben asbestbenadeelden en meestanders zich verenigd in het zogenaamd 

Comité Asbestslachtoff ers (www.asbestcomite.nl); in Belgie in de Association Belge des Victimes 
d’Amiante /Belgische Vereniging voor Asbestslachtoff ers (www.abeva.be); in Frankrijk in de 
Association nationale des victimes de l’amiante (www.andeva.fr). De eerste nationale vereniging 
van asbestslachtoff ers werd opgericht in Italie in 1989 onder impuls van asbestgetroff enen in 
Casale Monferrato: de Associazione degli Esposti all’Amianto (www.associazioneitalianaespos-
tiamianto.org/) die thans verspreid over Italië vestigingen heeft . Op Europees vlak werden in 
1991, naar aanleiding van een bijeenkomst in het Europees Parlement te Straatsburg door ver-
schillende vertegenwoordigers van antiasbestbewegingen het Europese ‘Ban Asbestos-network’ 
opgericht. Vervolgens werd in 1994 naar aanleiding van een conferentie van anti-asbestvereni-
gingen in Brazilië, het netwerk uitgebreid tot een wereldwijd netwerk met het oog op weder-
zijdse informatieuitwisseling en samenwerking. In 1999 werd het International Ban Asbestos 
Secretariat (IBAS) opgericht, dat als doel heeft  het organiseren van grote internationale asbest-
conferenties, en de druk verhogen op nationale en dat internationale beleidsmakers.

1899 M.G.P. Peeters, a.w. 2005, p. 37.
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1379. Tot slot kan nog opgemerkt worden dat ook de ondernemingen die thans 
werkzaam zijn in de van de asbestindustrie afgeleide sectoren, een actieve rol spe-
len in het antiasbestbeleid.1900 Zowel de asbestverwijderingsbedrijven als de labo-
ratoria voor lucht- en materiaalanalyse behoren tot deze categorie. Beide groepen 
hebben zich georganiseerd op nationaal en op internationaal niveau. Bij wijze van 
voorbeeld kan verwezen worden naar de Asbestverwijderende Bedrijven (VAB), 
de Vereniging van AsbestVerwijderende Bedrijven (VAVB)1901, de Belgische res-
pectievelijk de Nederlandse tak van de European Association for Removal of 
Asbestos (EARA), die allen ook lobbywerk verrichten op Europees niveau en daar 
trachten de wetgeving met betrekking tot asbest en asbestverwijdering mee te 
sturen en te beïnvloeden. Tot de asbestlaboratoria behoort bijvoorbeeld Fibre-
count, een internationaal milieu asbestlaboratorium dat in 1985 in België is opge-
richt en hoofdkantoren heeft  in Antwerpen en Rotterdam.1902 Het belang van 
asbestverwijderingsbedrijven nam de afgelopen jaren alleen nog maar toe door de 
ontwikkelingen op de vastgoedmarkt (de aanwezigheid van asbest in een gebouw 
dat te koop of te huur staat heeft  een weerslag op de prijs en op de vrijwaringsver-
plichtingen van de verkoper of de verhuurder). Ook in de internationale scheep-
vaart is de asbestverwijderingsindustrie een snel groeiende sector. Op het vlak 
van de sloop van oude schepen kan bijvoorbeeld verwezen worden naar de fi rma 
Lucion Marine.1903

1380. Terwijl de asbestverwerkende industrie er economisch belang bij had om 
de gevaren van asbest te minimaliseren, speelt het nu in het voordeel van deze 
bedrijven om zo veel mogelijk de nadruk te leggen op de schadelijkheid van asbest 
en op de noodzaak tot verwijdering van alle asbest uit de samenleving.

13.3.4.3. De inzet van de autoriteit van de wetenschap in de asbestkwestie1904

A. De ontwikkeling van een specialistenbetoog tot een publiek debat

1381. Naast het actief sturen en ondersteunen van beleid werd door de (multi-
nationale) ondernemingen in de asbestindustrie ook (gericht) wetenschappelijk 

1900 Zie voor de Franse markt voor asbestverwijderaars, de website www.amiante.com/amiante–
100000-morts-d-ici–2025.html.

1901 De analyse van asbestmaterialen moet worden uitgevoerd door erkende laboratoria. Net als bij 
de asbestverwijderaars wordt deze erkenning verleend door de overheid.

1902 Www.fi brecount.nl/. Zie voor de erkende labo’s voor detectie van asbest in materialen in 
België: www.werk.belgie.be/erkenningenDefault.aspx?id=14986.

1903 Www.greenpassport.net/.
1904 Zie hierover O. Axelson, B. Castleman, S. Epstein, F. Giuliano, F. Giannasa, P. Grandjean, M. 

Greenberg, K. Hooper, J. Huff , M. Jacobson e.a., “Re: Implementation of WHO Guidelines on 
Disclosure of Interest by members of WHO Expert Panels”, Int J Occup Environ Health. 2002, 
271-273; B. Castleman, R.A. Lemen, “Th e manipulation of international scientifi c organizati-
ons”, Int J Occup Environ Health. 1998, p.  53-55; D. Egilman, F. Corey, S. Bohme Rankin, 
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onderzoek uitgezet naar en (geparticipeerd aan) wetenschappelijke conferenties, 
bijvoorbeeld over de vraag of en in welke mate asbest gezondheidsrisico’s zou 
kunnen inhouden voor de (beroeps)bevolking. Wetenschappers hadden er voor-
deel bij om contacten te blijven onderhouden met een netwerk aan vooraan-
staande specialisten in hun materie, vakverenigingsleden, om verbeteringen in de 
arbeidsomstandigheden van de meewerkers te bepleiten, enzovoort. Zo konden 
de asbestbedrijven binnen het Comité Permanent Amiante (CPA) lange tijd het 
leiderschap over de marktstrategie met betrekking tot asbest behouden, door het 
beperken van de discussie over de defi niëring van het asbestprobleem, door het 
marginaliseren van actoren die frontaal stelling innamen tegen het uitgezette 
asbestbeleid en door het onderhouden van goede contacten met de economische 
en politieke elite.1905

1382. In de terminologie van rechtssocioloog Gusfi eld vervulden zij de rol van 
de ‘primaire eigenaren’ van het probleem, wiens instemming nodig is om wijzi-
gingen aan te brengen in het beleid. Zolang de machtsverhouding tussen de 
diverse actoren, betrokken in de asbestproblematiek, ongewijzigd bleef1906 con-
formeerden de vakverenigingen, de artsen en de overheden zich aan deze visie. 
De legitimiteit van het CPA werd bovendien nog versterkt door haar paritaire 
samenstelling, waardoor de indruk werd gecreëerd dat ze alle actoren betrokken 
bij het asbestbeleid verenigde, en zodoende als paritair overlegorgaan consensus-
adviezen kon verstrekken over het asbestbeleid.

1383. Maar nieuw was dat vanaf de jaren zeventig ook het ‘andere kamp’ weten-
schappelijke argumenten en organisaties (en de media) zou gaan inzetten tot 
bewijs van het strategische ‘eigen gelijk’ van de betrokken actoren. De omslag in 
de strijd om het ‘eigenaarschap’ in de asbestkwestie vond dan ook vooral plaats op 
het ogenblik dat het debat over de asbestgezondheidsrisico’s, dat voordien vrijwel 
exclusief werd gevoerd in medische en wetenschappelijke kringen (cf. hoofdstuk 
twee), verruimd werd, doordat ook burgers, het bedrijfsleven, de vakverenigin-
gen, actiegroepen en media gingen participeren aan het debat over de asbestge-
zondheidsrisico’s. De discussie met betrekking tot de al dan niet schadelijke 
eigenschappen van (chrysotiel)asbest zou vanaf de jaren zeventig van vorige eeuw 
de kenmerken gaan vertonen van een stellingenoorlog tussen twee ‘kampen’ die 

“Exposing the ‘myth’ of ABC, ‘anything but chrysotile’: a critique of the Canadian asbestos 
mining industry and McGill University chrysotile studies”, Am J Ind Med. 2003, p. 540-557.

1905 Verandering bleek pas mogelijk nadat, via mobilisatie door zogenaamde ‘claim mobilizers’, de 
perceptie van asbest als een ernstig gezondheidsrisico zichtbaar werd, waardoor de industrie 
haar geloofwaardigheid verloor.

1906 F. Chateauraynaud en D. Torny, Les sombres précurseurs. Une sociologie pragmatique de 
l’alerte et du risque, Éditions de l’EHESS”, Paris, 1999; J.-N. Jouzel, “Encombrantes victimes. 
Pourquoi les maladies professionnelles restent-elles socialement invisibles en France?”, 
Sociologie du Travail 2009, p. 402-418.
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met elkaar gingen wedijverden om het ‘eigenaarschap’ van het asbestprobleem. 
Het thema zou daardoor ook snel verdwijnen uit de kaders van het sociaal overleg 
met zijn non-decision policy (zie eerder).

1384. Daarmee nam ook de aard van de discussie een geheel andere wending: 
het specialistenbetoog werd een publiek debat. Dit had weer zijn weerslag op de 
houding van de wetenschappers en van de medische specialisten. Deze zouden 
een rol gaan innemen van ‘deskundigen’ van de verschillende partijen en de 
botsende visies tussen deze verschillende kampen onderbouwen en legitime-
ren.

1385. Hoewel de kankerverwekkende eigenschappen van blauw en bruin asbest 
(crocidoliet en amosiet) sinds de jaren zeventig in de oude industriële landen 
reeds algemeen bekend waren, zou de discussie over de asbestgezondheidsrisico’s 
zich in deze periode gaan ontwikkelen tot een tweestrijd tussen degenen die chry-
sotielasbest als relatief ongevaarlijk bestempelden (‘chrysofi elen’) en degenen die 
deze asbestsoort als kankerverwekkend beschouwden (‘chrysofoben’).1907 Beide 
kampen, die zich zouden gaan mobiliseren rond het internationale bedrijfsleven 
enerzijds (de chrysofi elen) en de internationale vakbeweging en andere antias-
bestgroeperingen anderzijds (de chrysofoben), mobiliseerden eigen onderzoeks-
centra en specialisten die op wetenschappelijke wijze moesten onderbouwen wat 
het eigen ‘kamp’ wenste te verkondigen (zie hierna). De asbestindustrie streefde 
haar belangen na via gegroepeerde specialistenteams in onderzoekscentra als de 
Asbestos Information Association, het Asbestos Institute (Chrysotile Institute) en 
de ARC. De asbesttegenstanders zouden erin slagen om wetenschappers en juris-
ten te gaan verenigen in instituties zoals het Institute of Occupational and Envi-
ronmental Health en de Society for the Prevention of Asbestosis and Industrial 
Disease.1908

B. De inzet van de autoriteit van de wetenschap bij het reguleren van het 
asbestprobleem1909

1386. Omdat de kracht van een sociaal probleem (zowel wat de defi niëring van 
het probleem als wat de defi niëring van de oplossing betreft ) vooral afh angt van 
de zekerheid en van de sterkte van de onderbouwing ervan, wordt volgens Gus-

1907 G. Tweedale, J. Mc Culloch, “Chrysophiles versus chrysophobes: the white asbestos contro-
versy, 1950s–2004”, Isis 2005, p. 239-259.

1908 Zie hierover ook R.F. Ruers, a.w. 2012, p. 288-298.
1909 Zie hierover B. Castleman en R.A. Lemen, “Th e manipulation of international scientifi c orga-

nizations”, Int J Occup Environ Health 1998, p. 53-55; L. Rosenstock, L.J. Lee, “Attacks on sci-
ence: the risks to evidence-based policy”, Am J Public Health 2002, p. 14-18; A. Watterson, 
“Chemical hazards and public confi dence”, Lancet 1993, p.  131-132; G. Markowitz en D. 
Rosner, a.w. 2002.
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fi eld sinds de jaren zeventig (de opkomst van de zogenaamde ‘open society’1910) 
meer en meer een beroep gedaan op de autoriteit van de wetenschap bij het iden-
tifi ceren en bij het analyseren van sociale problemen en van vergoedingsvraag-
stukken, en bij het formuleren van een oplossing ervoor.

1387. Belanghebbende partijen zullen zoveel mogelijk wetenschappelijke gege-
vens inzetten ter ondersteuning van hun analyse van het probleem en van hun 
voorstel tot oplossing.1911 Uit een analyse van de epidemiologische, medische en 
veiligheidsdeskundige literatuur in de asbestkwestie blijkt inderdaad dat vaak 
grafi eken en cijfergegevens1912 gehanteerd worden in studies en onderzoeken naar 
de asbestgezondheidsrisico’s de afgelopen decennia ter ondersteuning van uit-
eenlopende visies.

“If not for the litigation, or fear of future litigation, the body of scientifi c literature about 
a particular topic would be quite diff erent. Certain components of the literature would 
not have been created, others would have been modifi ed or delayed”, aldus de Ameri-
kaanse juristen Michaels en Monforton.1913

1388. De discussie over de realiteit van de asbestgevaren heeft  zich in de asbest-
kwestie in vooral veruitwendigd via het discours over het al dan niet schadelijke 
karakter van chrysotielasbest (het zogenaamde ‘ABC-verhaal’1914) en de vraag of 
er blootstellingsgrenzen zijn waaronder (chrysotiel)asbest veilig kan worden 
ingezet in de industrie. De inzet van het argument dat chrysotiel veilig kan wor-
den ontgonnen en verwerkt, dateert van het begin van de jaren dertig van vorige 
eeuw, op een ogenblik waarop de Canadese asbestindustrie chrysotielasbest sterk 
promootte als veiliger dan alle andere soorten asbestvezels (blauw en bruin 
asbest).1915 Onderzoekers in Canada publiceerden hierover verschillende weten-
schappelijke studies, gesponsord en gefi nancierd door de Quebec Asbest Mining 
Association (QAMA).1916 Teneur van deze wetenschappelijke artikelen was tel-
kens dat chrysotielasbest in wezen onschadelijk is voor de gezondheid. Enkel de 

1910 Zie recent hierover D. Verhofdstadt (red.) De open samenleving onder vuur, de wereld van nu in 
popperiaans perspectief, Antwerpen, Lemniscaat, 2012, 220p.

1911 L. Rosenstock en L.J. Lee, “Attacks on science: the risks to evidence-based policy”, Am J Public 
Health 2002, p. 14-18.; M.G.P. Peeters, a.w. 2007, p. 33.

1912 Cijfergegevens vormen een belangrijke bron van autoriteit in het wetenschappelijk onderzoek 
naar sociale problemen, omdat deze een objectief beeld kunnen schetsen van de realiteit van 
het probleem.

1913 D. Michaels en C. Monforton, “Scientifi c literature: asbestos and disease among automobile 
mechanics”, Journal of Law and Policy 2007, p. 1142-1143.

1914 “Anything [is unsafe] but chrysotile”’.
1915 B. Castleman, “‘Controlled use’ of asbestos”, Int J Occup Environ Health 2003, p. 294-298.
1916 Via de verschillende aansprakelijkheidsprocedures in de angelsaksische landen waar door 

middel van ‘disclosure procedures’ de asbestindustrie verplicht was om vele interne documen-
ten openbaar te maken is geanalyseerd hoe de asbest-industrie de beeldvorming over gezond-
heidsrisco’s verbonden aan een asbestblootstelling probeerde te beinvloeden.
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andere asbestsoorten zouden ten grondslag liggen aan de vóór de Tweede Wereld-
oorlog in Canada en de Verenigde Staten reeds goed bekende beroepsrisico’s ver-
bonden aan asbestblootstelling. Dit soort wetenschappelijke studies werd vervol-
gens op grote schaal gebruikt om de productie en de verkoop van asbest te 
promoten1917, en heeft  een grote invloed gehad op het beleid (of op de afwezigheid 
van beleid) van de verschillende nationale en internationale overheden in de oude 
industriële landen.1918

1389. Een voorbeeld van de inzet van wetenschappers in de stellingenoorlog 
omtrent de asbestgezondheidsrisico’s is de wetenschappelijke discussie die zich in 
de loop van de jaren zeventig ontwikkelde in de Verenigde Staten en Canada over 
het gevaar van chrysotielasbest en waarbij beide kampen hun eigen wetenschap-
pers inzetten. Aan de zijde van de asbesttegenstanders bevond zich de weten-
schapper Selikoff  die verbonden was aan de Mount Sinai School of Medicine van 
de universiteit van New York en met de steun van vakverenigingen in de Ver-
enigde Staten (New York en New Jersey) verschillende epidemiologische onder-
zoeken had uitgezet zowel naar de incidentie van asbestose als van mesothelioom 
onder asbestisoleerders (zie hierover deel 1).1919

1390. Daartegenover stonden de asbestvoorstanders die zich steunden op de 
geschrift en van onder meer de wetenschapper McDonald, die verbonden was aan 
het Department of Epidemiology and Health van de McGill Universiteit, in 
Montreal, Canada. Voor zijn onderzoek zou hij fi nanciële steun ontvangen van 
het Institute of Occupational and Environmental Health (IOEH), dat op zijn 
beurt gefi nancierd zou geweest zijn door de Canadese mijnindustrie en de aan 
haar verbonden Québec Asbestos Mining Association (QAMA). Wat er ook van zij; 
beide wetenschappers verdedigden standpunten die lijnrecht tegenover elkaar 
stonden. McDonald had in 1971 bijvoorbeeld verslag gedaan van een onderzoek 
onder mijnwerkers in asbestmijnen in Canada, waaruit hij concludeerde dat het 

1917 O. Axelson, J.M. Balbus, G. Cohen, D. Davis, A. Donnay, R. Doolittle e.a., “Re: regulatory 
toxicology and pharmacology”, Int J Occup Environ Health, 2003, 386-389; L.I. Boden, D. 
Ozonoff , “Litigation-generated science: why should we care?”, Environ Health Perspect 
2008,117-122; L. Braun, A. Greene, M. Manseau, R. Singhal, S. Kisting, N. Jacobs, “ Scientifi c 
controversy and asbestos: making disease invisible”, Int J Occup Environ Health 2003, p. 194-
205. J.T. Brophy, M.M. Keith, J. Schieman, “Canada’s asbestos legacy at home and abroad”, Int 
J Occup Environ Health 2007, p. 236-243.

1918 B. Castleman en R.A. Lemen, “Th e manipulation of international scientifi c organizations”, Int 
J Occup Environ Health 1998, p. 53-55; L. Rosenstock, L.J. Lee, “Attacks on science: the risks to 
evidence-based policy”, Am J Public Health, 2002, p. 14-18; A. Watterson, “Chemical hazards 
and public confi dence”, Lancet 1993, p.  131-132; J. Ladou, “Th e asbestos cancer epidemic”, 
Environ Health Perspect. 2004, p.  285-290; N.A. Ashford, B. Castleman, A.L. Frank, F. 
Giannasi, L.R. Goldman, M. Greenberg e.a., “Th e International Commission on Occupational 
Health (ICOH) and its infl uence on international organizations”, Int J Occup Environ Health 
2002, p. 156-162.

1919 P. Brodeur, a.w. Selikoff , “Twenty Lessons from Asbestos, A Bitter Harvest of Scientifi c 
Information”, Journal of Environmental Health, 1984, 47 (3), p.140-144.
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sterft ecijfer ten gevolge van blootstelling aan chrysotiel onder mijnwerkers lager 
lag dan onder de gemiddelde populatie.1920 Dit onderzoek werd jarenlang door de 
asbestindustrie naar voor geschoven als ‘bewijs’ voor haar stelling dat chrysotiel 
geen of nauwelijks gezondheidsrisico’s zou opleveren.

1391. Th ans verdedigt het Chrysotile Institute in Canada overigens nog steeds 
de stelling dat de carcinogene werking van chrysotiel niet bewezen is, dit in 
tegenstelling tot die van de andere asbestvezels.1921 Zo verklaarde het Chrysotile 
Institute recent de weigering van de Canadese regeling1922 om chrysotielasbest 
onder de gevaarlijke stoff en van de Rotterdam Conventie te rangschikken als 
volgt:

“Th e simple fact is that the inclusion of chrysotile to the PIC procedure would have been 
interpreted as a call for a ban and the substitution of chrysotile by replacement products. 
And, this consequence is against the expressed will of a large number of countries and 
their governments that favour the controlled and responsible-use policy”.1923

1392. Hoewel wetenschappers, anders dan bijvoorbeeld ambtenaren, notaris-
sen of accountants, geen publieke functie uitoefenen, vervullen zij vaak wel een 
belangrijke rol van informatieverstrekking ten aanzien van jurisprudentie en 
overheden (en hebben ze in die zin ook een maatschappelijke verantwoordelijk-
heid). Het is bijvoorbeeld opvallend dat een handvol deskundigen in de ontwik-
keling van de Nederlandse asbestjurisprudentie een enorm belangrijke rol heeft  
gespeeld in de jaren negentig, omdat zij de enige echte ‘informatiedragers’ waren 
op wiens studies en rapporten jurisprudentie en overheden in grote mate steun-
den en steunen. De inzet van wetenschap en kennis kan fungeren als een machts-
instrument dat wordt ingezet om steun te winnen voor een bepaalde beleidsop-
lossing, zo laat de asbestkwestie zien. De asbestkwestie toont overigens ook aan 
dat de strijd om een bepaalde interpretatie van de werkelijkheid ertoe kan leiden 
dat er gelijktijdig verschillende verhalen naast elkaar bestaan over problemen, 

1920 J. McDonald e.a., “Mortality in the Chrysotile Asbestos Mines and Mills of Quebec”, Archives 
of Environmental Health, Vol. XXII, 1971,p. 677.

1921 Zie Chrysotile Institute 2008, “Th e crusade against chrysotile must end [Editorial]”. Newsletter 
7,2: (www.chrysotile.com/data/newsletter/Chrysotile_Dec2008_EN.pdf); zie verder ook de 
documenten op de website van het Vhrysotile Institute onder de title ‘Science and Publications’ 
(www.chrysotile.com/en/sc_publi/ ): “Review of the diff erences between chrysotile and amp-
hibolasbestos”; “Safety in the Use of Chrysotile – Requirements and Achievements”; “Asbestos: 
Th e cause of 100,000 Deaths.yearly? Myth or Reality?”; “Th e Basics of Chrysotile Asbestos 
Dust Control undeniable facts about chrysotile”; “A Review of the WHO’s Document on the 
adverse health eff ects of exposure to asbestos and WHO’s recommendations on the prevention 
of asbestos-related diseases”; “Asbestos Fibre Types and Health Risks, Are Perceptions Related 
to FACTS?”.

1922 J. Calvert, “Canada’s Asbestos Policy: An Ongoing Th reat to Building Workers’ Health in 
Canada and Around the Globe”, Canadian Medical Association Journal, 2008, p. 5.

1923 Zie de website: www.chrysotile.com.
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oorzaken en verantwoordelijkheden, en dat die verhalen door de tijd heen van 
inhoud kunnen veranderen.1924

1393. Talrijke sociologen, waaronder Rose1925, hebben de laatste decennia van 
de twintigste eeuw, in navolging van Foucault, gewezen op de macht die weten-
schappers daarbij kunnen uitoefenen in samenleving, door Foucault ook wel 
omschreven als ‘biomacht’. Deze geconcipieerde ‘macht’ van wetenschappers zou 
erin bestaan dat wetenschappers de mogelijkheid hebben om via hun onderzoeks-
verslagen en richtlijnen het leven van individuele burgers en het maatschappelijk 
leven te sturen en te reguleren. Keerzijde van de ‘macht’ van de wetenschappers is 
overigens dat deze ook vragen van verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 
oproept.

In het privaatrecht wordt er meer en meer van uitgegaan dat kennis en verant-
woordelijkheid met elkaar verbonden zijn. Waar de kennis is, ligt ook de verant-
woordelijkheid. De koppeling tussen kennis en verantwoordelijkheid is een mid-
del om risico’s in de moderne samenleving te verplaatsen. Diegene die kennis 
heeft , moet de wederpartij voor het maken van fouten behoeden, zeker wanneer 
ernstige gezondheidsschade dreigt. Daarbij is ook relevant dat de zorg voor veilig-
heid, vanouds een verantwoordelijkheid van de overheid, vandaag meer en meer 
wordt doorgeschoven naar private partijen of semipublieke instituties en is er 
sprake van een ontwikkeling die erop gericht is om méér dan voorheen de ‘eigen 
verantwoordelijkheid’ van private partijen te benadrukken. In l’Aquila is in 2011 
bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsprocedure gestart tegen zeven wetenschappers 
die door hun onjuiste, onvolledige en tegenstrijdige berichtgeving over de gevaren 
van de seismische activiteit in de omgeving, de lokale bevolking niet in staat zou-
den hebben gesteld om adequate veiligheidsmaatregelen te treff en, voorafgaand 
aan de zware aardbevingen in 2009. De rechtbank in l’Aquila heeft  op 22 oktober 
2012 zeven wetenschappers veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf en een levens-
lang verbod op het uitoefenen van publieke functies, wegens het verstrekken van 
‘onjuiste, onvolledige en tegenstrijdige informatie’ voorafgaand aan de aardbeving 
van 5 april 2009.1926 Tegen deze uitspraak is hoger beroep aangetekend.

1924 D. Stone, Policy Paradox. Th e Art of Political Decision Making, W.W. Norton & Company, New 
York, 1997.

1925 J. Keulartz, “Tussen biologie en biomacht. Een kleine archeologie van de ecologische blik” in 
M. Karskens en J. Keulartz (eds.), Foucault herdenken. Over werk en werking van Michel 
Foucault, Nijmegen, Damon, 1995, p. 109-110.

1926 Staat vast dat de door de wetenschappers verschaft e informatie daadwerkelijk foutief misleidend 
was, dus dat de betrokken wetenschappers onrechtmatig hebben gehandeld omdat ze anders 
hadden moeten doen dan kunnen ze in vele rechtstelsels ook aansprakelijk worden gesteld voor 
de daaruit voortvloeiende schade. Voor toekenning van schadevergoeding is de vraag relevant 
of de eisende burgers hierdoor daadwerkelijk zijn misleid en schade hebben geleden. Zij hebben 
alleen recht op schadevergoeding als (en voor zover) zij kunnen aantonen dat zij anders zouden 
hebben gehandeld als zij van de betrokken wetenschappers en andere voorlichters de ‘meer cor-
recte’ informatie hadden ontvangen. Zie hierover E. de Kezel, “Wetenschap en aansprakelijk-
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1394. Hilgartner en Bosk hebben erop gewezen dat de maatschappelijke 
bewustwording van een sociaal probleem ontstaan via de interactie tussen het 
rechtssysteem, de media, de sociale bewegingen, de politieke partijen, het parle-
ment, het wetenschappelijk onderzoek, enzovoort, die zorgen voor een elkaar 
voortdurend versterkende en voortstuwende ontwikkeling.1927 Ook de rol van de 
media was bij de beeldvorming van asbest als ‘drama’ of ‘schandaal van volksge-
zondheid’ van groot belang.

13.3.5. VIJFDE TRIGGER: ASBESTANGST ALS SOCIALE 
CONSTRUCTIE

1395. De Amerikaanse sociologen McCombs en Shaw beklemtoonden in het 
verleden sterk het belang van media-aandacht voor maatschappelijke problemen 
als trigger voor de publieke bewustwording ervan, en de ermee samenhangende 
agendering door beleidsmakers, wat zij omschrijven als ‘salience transfer’. Sa lience 
transfer is in hun visie:

“Th e ability of the news media to transfer issues of importance from their news media 
agendas to public agendas. Th rough their day-by-day selection and display of the news, 
editors and news directors focus our attention and infl uence our perceptions of what are 
the most important issues of the day.”1928

1396. Belangrijke vraag is waarom de media op een bepaald ogenblik plots aan-
dacht heeft  gekregen voor asbest. Opvallend is dat, zoals reeds aangegeven, 
asbestbenadeelden in alle onderzochte landen decennialang maatschappelijk 
onzichtbaar zijn geweest, ook voor de media (dat geldt overigens voor meer 
beroepsziekten). Dat heeft  ermee te maken dat asbestziekten lange tijd louter als 
‘arbeidersziekten’ werden gepercipieerd, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld aids 
of de problematiek van besmet bloed (l’aff aire du sang contaminé) in Frank-
rijk.1929

heid’, Juristenkrant 2011, p.  16 en E. de Kezel, “Wetenschappers aansprakelijk voor foutieve 
informatieverschaffi  ng: scheef recht?” Juristenkrant 2012, afl . 257, 13.

1927 D. Gee en M. Greenberg, “Asbestos: from ‘magic’ to malevolent mineral” in EPA, Environmental 
Issue Report, Late lessons from early warnings: the precautionary principle 1896-2000, 2001 
(p. 51-62), zie www.rachel.org/lib/late_lessons_from_early_warnings.030201.pdf.

1928 M.E. McCombs en D.L. Shaw, “Th e Agenda-Setting Function of Mass Media”, Public Opinion 
Quarterly 1972, Vol. 36 p. 176-187.

1929 Zie hierover T.A. Birkland, “Focusing Events, Mobilization, and Agenda Setting.” Journal of 
Public Policy 1998, 53-74; S. Walgrave en J. Verhulst, “Emoties en slachtoff erschap als drijvende 
kracht voor sociale bewegingen en mobilisaties. Een vergelijkend onderzoek” in Marc Hooghe 
en Jaak Billiet (red.), Historische en sociologische benaderingen van nieuwe sociale bewegingen, 
Gent, Academia Press, 2004.



Deel 4. De ontwikkeling van private en sociale verzekeringsarrangementen
naar aanleiding van de asbestkwestie

652 Intersentia

1397. De prikkel voor de media om de asbestkwestie te gaan agenderen en defi -
niëren als een gezondheidsschandaal hangt mijns inziens daarom ook samen met 
de zichtbaarheid van de slachtoff ers, zichtbaarheid die grotendeels het werk was 
van actiegroepen, slachtoff erverenigingen en vakverenigingen.

1398. In het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk zorgden met name 
de vele reportages en verslaggeving de afgelopen decennia over de aanwezigheid 
van asbest in de alledaagse leefwereld (waarbij de focus lag op scholen en publieke 
gebouwen) en de gezichten die op het asbestprobleem werden gekleefd, geregeld 
voor maatschappelijke, en vervolgens politieke onrust.1930

1399. De uitzending over een vrouw die mesothelioom had ontwikkeld na een 
paar maanden gewerkt te hebben bij het Britse Cape’s Acre Mill (‘Alice, A Fight for 
Life’)1931, veroorzaakte in de jaren tachtig als een van de eerst reportages over de 
asbestkwestie veel beroering in de publieke opinie, eerst in het Verenigd Konink-
rijk zelf en vervolgens in continentaal Europa:

“Th e documentary’s impact was far reaching. As Wilf Penney, the asbestos industry’s PR 
man, put it: “Until the Alice fi lm the various programmes on asbestos made since 1975 
had little lasting impact on either the public or the industry… [but Alice] was a diff erent 
kettle of fi sh. It was a highly personalized, very emotional, tragic record of one person’s 
suff ering. It was two years in the making and was, to put it mildly, a blockb.uster.” It hit 
Turner & Newall’s share price and triggered public outrage around the country”.1932

1400. De grote aandacht voor de asbestgezondheidsproblematiek kwam er 
eigenlijk pas nadat de vele aansprakelijkheidsprocedures tegen grote asbestbedrij-
ven de aandacht van de media hadden getrokken. De media zouden vervolgens de 
verantwoordelijkheden in de asbestkwestie gaan duiden, in interactie met de 
asbestbelangenverenigingen en de vakverenigingen, die deze aandacht van de 
pers ook intensief zochten bij hun strijd om de ‘eigenaarschap’ van het asbestpro-
bleem.

1401. Hilgartner en Bosk vermelden ‘drama’ en ‘antagonisering van verschil-
lende betrokken actoren’ als sleutelfactoren bij de totstandkoming van een sociaal 
probleem. Mensen zijn volgens hen van nature veeleer aangetrokken tot ervarin-
gen die diepmenselijke emoties uitlokken waarmee ze zich kunnen identifi ceren 
(angst, meeleven, sympathie, verontwaardiging, boosheid, verdriet) dan door 
objectieve, geïsoleerde, neutrale verhalen en gebeurtenissen zoals het vastleggen 

1930 G. Tweedale, “Alice: A Fight For Life – Th e Legacy”, British Asbestos Newsletter 2007 zie www.
britishasbestosnewsletter.org/ban67.htm.

1931 Bron: ANP Perssupport, 3 mei 2011.
1932 L. Kazan-Allan, “Canadian asbestos: a global concern”, Int J Occup Environ Health 2004, 

p. 121-143.
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van de grenswaarden waaronder een asbestblootstelling toelaatbaar is. Als zoda-
nig is de factor ‘drama’ (via het induceren van identifi catieprocessen) bij de 
publieke opinie van groot belang bij de constructie van een sociaal probleem. De 
‘dramatisering’ van de asbestkwestie door verhalen in de media verklaart de 
grote publieke aandacht ervoor. Volgens Hilgartner en Bock worden bij de 
berichtgeving over een sociaal probleem door diverse betrokken actoren, ‘offi  ci-
ally certifi ed ‘ facts’ altijd gekleurd door ‘vivid, emotional rhetoric’ met het oog op 
deze publieke belangstelling. Het zijn dus vooral de verhalen rond asbest en de 
asbestgevaren die gezorgd hebben voor een paradigmawissel in het denken over 
asbest, veeleer dan de objectieve werkelijkheid van asbestrisico’s zelf.

1402. Bardoel wees in haar oratie in 2003 op het gevaar dat door de toenemende 
druk van concurrentie en adverteerders, de media zich in toenemende mate laat 
meeslepen door de zogenoemde ‘medialogica’, waarbij het minder gaat om de 
inhoud en de achtergrond van een verhaal, maar meer om de presentatie ervan in 
termen van confl ict.1933 Als men de berichtgeving over de asbestproblematiek ana-
lyseert, ziet men inderdaad dat het zogenaamde ‘adversarieel’ model er geprimeerd 
heeft . De asbestkwestie illustreert dat claims die een sterk wervende kracht hebben 
op het vlak van de identifi catie met de slachtoff ers, een sterke impact hebben op de 
publieke opinie en dat deze impact nog exponentieel wordt versterkt wanneer bij-
voorbeeld kinderen worden geportretteerd als slachtoff ers van het economische 
beleid van de asbestindustrie. Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar 
de Nederlandse reportage over asbest in scholen door Zembla, getiteld ‘Asbest in de 
klas’ van 15  januari 2011, en de prompte actiepunten van de staatsecretaris van 
Infrastructuur en Milieu na een debat in de Tweede Kamer in dit verband. Naar 
aanleiding van het debat heeft  de staatssecretaris bij brief aan de Tweede Kamer 
van 5 april 2011 toegezegd dat van alle schoolgebouwen die voor 1994 zijn gebouwd, 
voor 1 juli 2012 een asbestinventarisatie moet worden gemaakt.1934

1403. Ook de casusgerichte intensieve aandacht van de televisiemedia voor 
‘rampen’ heeft  een sterke impact op de publieke opinie. Mediaverslaggeving richt 
zich daarbij vaak niet alleen op de feiten, maar precies ook op de gevoelens van 
onveiligheid en op emoties na schadeverwekkende gebeurtenissen.1935 Media lij-
ken in de asbestkwestie bijvoorbeeld enkel toe te happen wanneer zich weer een 
nieuw ‘schandaal’ aandiende, maar leken zelf niet geïnteresseerd in een onderlig-

1933 M.E. McCombs en D.L. Shaw, “Th e Agenda-Setting Function of Mass Media”, Public Opinion 
Quarterly, 1972, p. 176-187; zie ook M.E. Mc Combs, Setting the Agenda: Th e mass media and 
public opinion, Malden, MA, Blackwell Publishing Inc. 2004, p 1.

1934 Zie berichtgeving op www.comiteasbestslachtoff ers.nl/nieuws/nieuwsberichten/145-zorgen-
over-asbest-in-scholen.html; zie ook Kamerbrief asbestinventarisatie schoolgebouwen 5 april 
2011, zie www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2011/04/05/
kamerbrief-asbestinventarisatie-schoolgebouwen.html.

1935 A. Garapon, “La justice est elle ‘délocalisable’ dans les médias?”, Droit et Société 1994, p. 13-33 
en 73-89.
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gende analyse ervan. Doorgaans beperkt de aandacht van de media zich tot het 
beschrijven van een incident (zoals een asbestbrand of een rechterlijke uitspraak), 
het oprakelen van eerdere incidenten en het kritiekloos doorgeven van de reacties 
van belangengroeperingen.1936

1404. Door deze vorm van framing kunnen gevoelens van onveiligheid en 
onzekerheid in de maatschappij vervolgens dezelfde ‘waarde’ krijgen als de objec-
tief verifi eerbare feiten.1937 Dit is niet onbelangrijk, nu de wijze waarop een maat-
schappelijk fenomeen gepresenteerd wordt als een nieuwswaardig item door de 
media, volgens de Amerikaanse rechtssociologen Felstiner, Abel en Sarat nauw 
aansluit bij de wijze waarop een maatschappelijk fenomeen vervolgens herkend 
en opgepakt wordt door beleidsmakers.1938 Dat blijkt ook het geval geweest te zijn 
in de asbestkwestie, in die zin dat politici na verloop van tijd niet meer anders 
konden doen dan de beweging (op zijn minst retorisch) steunen, hun meeleven 
tonen met gedupeerden en hun zorg voor de kwestie uitdrukken. Als ze dat niet 
deden, liepen ze het risico dat verhalen over hun emotionele defi cit en politieke en 
morele incompetentie op hun beurt de media zouden halen.1939

Indirect heeft  dit mijns inziens overigens ook een rol gespeeld bij de ontwik-
keling van de jurisprudentie in asbestschadezaken. Ook de rechter lijkt immers 
gevoelig voor de in de maatschappij levende rechtsovertuigingen en voor een 
maatschappelijke kritiek op zijn functioneren, zeker in tijden van crisis. Omwille 
van het belang van het ‘beslismoment’ in het juridische proces, zal de rechter de 
motivering van zijn uitspraak doorgaans ook strak richten op de uitkomst ervan, 
zonder open te laten of er ook nog andere juridische oplossingen denkbaar of 
mogelijk waren geweest.1940 De uitspraak van de rechter wordt immers beoor-

1936 Zie hierover ook G. Buelens, “Tot de vierde macht. Deel 3: Een dodelijk schimmenspel”, De 
Standaard 2009, p. 24-25.

1937 M. E. McCombs en D.L. Shaw, “Th e agenda-setting function of mass media”, Public Opinion 
Quarterly 1972, 176.

1938 Zie ook P. Vasterman, Mediahype, 2004, Amsterdam, Aksant, p. 239.
1939 Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar de situatie in België. Naar aanleiding van 

(tot op heden) één ingestelde arbeidsgerelateerde schadeclaim, waarbij een Belgische oud-
werknemer er niet in slaagde om via een civielrechtelijke vordering het toenmalige asbestver-
werkende bedrijf aan te spreken dat hij een aantal wetsvoorstellen ingediend tot doorbreking 
van de immuniteit van de werkgever via de invoering van het concept ‘onverschoonbare fout’ 
in de Belgische beroepsziekteregeling, naar Frans voorbeeld. Geen van deze wetsvoorstellen 
zou uiteindelijk worden aangenomen. Een tweede schadeclaim in België betrof de vordering 
van een huisvrouw, tevens omwonende van het Belgische asbestbedrijf Eternit, tegen dit 
bedrijf, nadat mesothelioom bij haar was vastgesteld. Deze vordering, waarvoor de media 
breed was gemobiliseerd door asbestslachtoff erverenigingen, bleek wel succesvol. Opnieuw 
volgde (kortstondige) media-aandacht. In het Belgische Federaal Parlement werden opnieuw 
een aantal wetsvoorstellen ingediend, dit keer tot doorbreking van de immuniteit van de werk-
gevers die bijdragen aan het asbestfonds en tot een verhoging van de bijdragen aan het fonds 
na een civielrechtelijke veroordeling door betrokken werkgevers. Op dit moment is nog geen 
van deze wetsvoorstellen aangenomen.

1940 Van Gerven pleitte in dit verband nochtans voor ‘responsieve rechtspraak’: de omstandigheid 
dat de lezer van een uitspraak deelgenoot zal worden van de rechterlijke twijfel tussen de ver-
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deeld in het licht van de inhoud en van de sterkte van zijn juridische argumenten, 
dus van de motivering ervan (in dit verband wordt ook wel gesproken over ‘de 
legitimatie van het rechterlijk oordeel’ (legitimatiefase). De rechter zou eerst tot 
een oordeel komen in zijn beslissingsproces waarbij de emoties en betrokkenheid 
van de rechter deze oordeelsvorming kunnen beïnvloeden, en pas nadien dit oor-
deel met juridische argumenten onderbouwen.1941 Ijzermans wees er recent in 
haar proefschrift , mijns inziens terecht, op dat juristen ten onrechte de onvermij-
delijke rol van emoties bij het oordelen negeren.1942 Een en ander zou kunnen 
verhullen dat het in het burgerlijk recht in essentie telkens draait om de afweging 
van confl icterende belangen in een concreet geval. Ook Gusfi eld schreef in deze 
zin reeds dat “Knowledge and law are not shiny marbles lying on the beach and 
awaiting only the sharp eyes of skilled men and women to be found. Th e ‘ facts’ (…) 
are picked out of a pile, scrubbed, polished, highlighted here and there, and off ered 
as discoveries in the context of the particular and practical considerations of their 
fi nders.”1943 Ook rechters reageren onbewust op emotionele prikkels uit de media, 
van actiegroepen enzovoorts. De stelling dat het rechtelijk bewijsoordeel geba-
seerd is op de door de rechter verzamelde of hem aangeleverde feiten en de juridi-
sche beoordeling daarvan vertelt de juridische, rationele waarheid. Niettemin is 
het een ‘feit van algemene bekendheid’ dat ook irrationele factoren op de uitein-
delijke beslissig invloed uitoefenen. Giesen heeft  er in dit verband voor gepleit om 
de inzichten uit de (rechts)psychologie verder te ontwikkelen, teneinde na te gaan 
wat de verhouding is tussen rationele en irrationele factoren bij de vorming van 
het rechterlijk oordeel.1944

1405. Helsloot pleit op zijn beurt voor een nieuwe paradigmawissel die erin 
bestaat om de ‘houdgreep’ waarin burgers, politici, media en rechters elkaar 
momenteel vasthouden (cf. de media democracy1945), te doorbreken, en dit onder 
de vorm van een ‘nieuw groot verhaal’ op het terrein van gezondheid en veilig-

schillende beleids- en maatschappelijke overwegingen die pro en contra de ene of andere 
beslissing kunnen worden meegewogen, zal juist zijn gezag versterken doordat de rechter aan-
toont dat hij de argumenten en belangen van alle in de procedure betrokken partijen serieus 
heeft  genomen (W. Van Gerven, “Plaats en functie van regelgeving, rechtspraak en literatuur 
in het kader van de rechtsvorming” in W. Van Gerven en J.C.M. Leyten, Th eorie en praktijk 
van de rechtsvinding, Zwolle, Tjeenk Willink, 1977, p. 19-24.

1941 B.H. Bornstein en L.H. Wiener, “Emotion and the Law: a fi eld whose time has come” in B.H. 
Bornstein en L.H. Wiener (eds.), Emotion and the Law: psychological perspectives, New York, 
Springer, 2009, 1-12. Net om die reden is ook Nieuwenhuis van mening dat een deugdelijke 
motivering die inzicht geeft  in de concrete belangenafweging, belangrijk is (J.H. Nieuwenhuis, 
“Een discursieve grootheid”, NJB 1995, p. 1391.).

1942 M. Ijzermans, De overtuigingskracht van emoties bij het rechterlijk oordeel, Den Haag, Bju 
2011, 330p.

1943 M.G. P. Peeters, a.w. 2007, p. 9-16.
1944 Zie hierover W. van Boom, I. Giesen en A. Verheij (red), Gedrag en Privaatrecht, over gedrags-

presumpties en gedragseff ecten bij privaatrechtelijke leerstukken, Den Haag, BjU, 2008.
1945 Zie hierover T. Meyer en L. Hinchman, Media Democracy: How the Media Colonize Politics, 

Cambridge, Polity Press, 2002, 166p.
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heid.1946 Ook Spier pleitte hiervoor in zijn conclusie onder het arrest van de 
Hoge Raad van 6 april 20011947 met betrekking tot het fenomeen van de ‘angst-
schade’:

“Opmerking verdient nog dat deze zaak de schaduwzijde laat zien van soms wellicht (ik 
kan dat als jurist niet beoordelen) volstrekt overtrokken of opgeblazen reacties van de 
overheid of de pers op het vrijkomen van bepaalde schadelijke stoff en. Het is helemaal 
niet merkwaardig – zij het betreurenswaardig – dat daarvoor gevoelige personen 
daarop reageren zoals [eiser] wellicht heeft  gedaan. Mogelijk zouden de verantwoorde-
lijke personen in toekomstige gevallen dit aspect mee kunnen wegen (als ze dat al niet 
doen).”

1406. Volgens Helsloot zouden politici, journalisten en andere autoriteiten 
(wetenschappers, rechters) zich als risicorealisten’ moeten gaan gedragen in plaats 
van mee te gaan in de emoties met betrekking tot (nieuwe) gezondheids- en vei-
ligheidsrisico’s van burgers. Enerzijds hebben zij wel de verantwoordelijkheid om 
gezondheids- en veiligheidsrisico’s serieus te nemen, maar anderzijds moeten zij 
deze ook in een juiste context te plaatsen. Deze ‘juiste context’ is volgens Helsloot 
dat alle actoren in de maatschappij onder ogen moeten zien dat de huidige wel-
vaart de gezondheid en veiligheid sterk heeft  verbeterd respectievelijk vergroot, 
maar dat de acceptatie van een zekere onzekerheid en het met enige regelmaat 
voorkomen van ernstige crisissen, ongevallen en ziektebeelden met bijbehorende 
slachtoff ers een onvermijdelijke consequentie is geworden van de moderne wel-
vaartssamenleving. Zoals hiervoor aangeduid, past het in een risicorealistisch 
aansprakelijkheidsrecht ook beter om parameters te ontwikkelen die de vereiste 
mate aan voorzorg bij potentieel schadeverwekkend handelen ex ante een nadere 
invulling kunnen geven via de uitwerking van een aantal parameters die van 
geval tot geval de vereiste mate aan voorzorg kunnen bepalen (zoals de kans op 
schade, de aard en de ernst van de eventuele schade en de bezwaarlijkheid van 
voorzorgsmaatregelen, de kennis van en het profi jt bij de risicoveroorzaker), eer-
der dan het vage voorzorgsbeginsel naar voren te schuiven.

13.4. CONCLUSIE

1407. Op de schaal van de aanvaardbare risico’s zou asbest gaan verschuiven 
van een ‘verantwoord en geaccepteerd’ risico begin vorige eeuw tot een ‘onaccep-
tabel en onverantwoord’ risico eind vorige eeuw, met de jaren zeventig als omslag-
punt van de perspectiefwisseling.

1946 I. Helsloot, a.w. 2007, p. 70 e.v. en zelfde auteur 2004, p. 372 e.v.
1947 HR 6 april 2001, NJ 2002, 385 met noot H.J. Snijders.
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1408. Uit het asbestdossier blijkt dat de probleemdefi nitie en perceptie van een 
sociaal probleem van cruciaal belang is voor de manier waarop een dossier wordt 
aangepakt, zeker in het begin, wanneer een ‘nieuwe’ problematiek ontstaat, omdat 
de eigenaar van een probleem de respons van (politieke en juridische) beleidsma-
kers kan sturen.1948

Wanneer de framing van een maatschappelijke kwestie op een bepaald ogen-
blik ingrijpende wijzigingen ondergaat, heeft  dit gevolg voor het daarbij aanslui-
tende narratief: dat zal evolueren in de richting van de nieuwe framing met de 
nieuwe normen en waarden.

1409. In de onderzochte landen werd asbest in recht en beleid lange tijd voorna-
melijk gedefi nieerd als een probleem van arbeidsveiligheid en niet als een pro-
bleem van sociale veiligheid. Men kan zich hierbij de vraag stellen of dit een 
gevolg is van het ontbreken van bruggen tussen wetenschappers en juristen en 
veiligheidsdeskundigen enerzijds, en andere maatschappelijke actoren zoals de 
media anderzijds. In dit verband wijs ik op het belang van interdisciplinariteit in 
de formulering en in de aanpak van een sociaal probleem. Naarmate meer weten-
schappelijke disciplines zich met een kwestie inlaten, zal de probleemdefi nitie 
verbreed worden, en wordt ook de kans op het betrekken van andere inzichten en 
kennis groter.

1410. In de fi losofi e van de consensuscultuur zou de aanpak van asbestgezond-
heidsrisico’s in de arbeidssfeer worden ‘uitgesteld’ in afwachting van een meer 
globale oplossing voor alle gevaarlijke stoff en en chemicaliën op de arbeidsplaats. 
Voorrang werd gegeven aan het bewaken van de economische belangen.

Vanuit een positie gericht op het compromis, en op ‘haalbare, werkbare’ oplos-
singen, hebben de vakverenigingen, arbeidsinspecteurs en arbeidsgeneesheren 
lange tijd de ‘oplossing’ van het veilige gebruik van asbest gekozen in het debat 
rond de schadelijkheid van asbest. Hoewel de vakverenigingen in de jaren zeven-
tig van vorige eeuw wel gediscussieerd hebben over asbestbestrijdingsmaatrege-
len in de paritaire overlegcomités in de bedrijven en op nationaal vlak, betrof de 
discussie in eerste instantie de noodzaak om het asbestprobleem zo veel mogelijk 
te beheersen.

1411. De omslag in het denken over asbest vond plaats toen het asbestvraagstuk 
het onderwerp werd van een maatschappelijk debat. De discussies over de asbest-
gevaren die decennialang traag voortkabbelden in onzichtbare wetenschapsfora 
zoals de Belgische Gezondheidsraad, barstten in het laatste kwart van de vorige 
eeuw los. Asbest zou uitgroeien tot een belangrijk thema, dat de gemoederen tot 
op de dag van vandaag beroert. Hoewel in de jaren zeventig nog geen overeen-
stemming kon bereikt worden over de juiste aard van de asbestgezondheidsrisi-

1948 J. Kitsuse en M. Spector, a.w. 1973, p. 407-441.
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co’s en hoe deze te bestrijden, polariseerde de discussie over de asbestgezond-
heidsrisico’s vanaf deze periode vrij snel. Er was een ‘tegenbeweging’ ontstaan die 
een compromisloos verbod op asbest nastreefde, en daartoe onder meer eigen 
wetenschappers en de media inschakelde, hetgeen voordien nog niet echt aan de 
orde was geweest. De tegenbeweging nam de overheid en de industrie het eige-
naarschap over de asbestkwestie uit handen.1949 Dat was vooral mogelijk gewor-
den doordat het belang van asbest in de industrie vanaf eind van de jaren 70 sterk 
was afgenomen door de verandering van het zwaartepunt van de economie naar 
een kenniseconomie enerzijds en door de opkomst van volwaardige asbestver-
vangproducten anderzijds. Het denken over asbest evolueerde van een arbeids-
rechtelijk en duidelijk omschreven, en daardoor beheersbaar, gezondheidsrisico, 
naar een alomtegenwoordig en dreigend maatschappelijk probleem van volksge-
zondheid, waarop als antwoord het voorzorgsbeginsel naar voren werd gescho-
ven. Het voorzorgsbeginsel kan in een realistisch aansprakelijkheidsrecht op 
zichzelf echter weinig sturing geven. Daarom dient de overheid, bij de aanpak van 
(nieuwe) gezondheidsrisico’s vooral ook oog te hebben voor het nazorgbeginsel 
zoals in volgend hoofdstuk wordt toegelicht. Een rationele inzet van het aanspra-
kelijkheidsrecht ex ante kan op zichzelf dan een nadere invulling geven aan het 
voorzorgsbeginsel (zie hierover randnummer 555 e.v.).

1949 In de nieuwe groeilanden ligt dat vooralsnog anders.
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HOOFDSTUK 14
DE OPVANG VAN ASBEST-

GERELATEERDE GEZONDHEIDS-
SCHADE ALS ‘NIEUW’ 

MAATSCHAPPELIJK RISICO

14.1. INLEIDING

1412. In hoofdstuk dertien is onderzocht waardoor asbest in de huidige verzor-
gingsstaat ‘plots’ is kunnen uitgroeien tot een vergoedingsvraagstuk, ondanks de 
opvangmogelijkheden binnen de bestaande sociale verzekeringen. Aan de hand 
van een beschrijving van de ‘triggers’ die de asbestkwestie van een individueel 
gezondheidsprobleem in de arbeidssfeer tot een maatschappelijk probleem heb-
ben doen uitgroeien, is nagegaan waardoor ‘oude’ asbestrisico’s in de loop van de 
jaren zeventig van vorige eeuw getransformeerd zijn tot ‘nieuwe’ asbestrisico’s, 
die uiteindelijk in vele landen zouden leiden tot een moeilijk controleerbare aan-
sprakelijkheidslast voor bedrijven en hun aansprakelijkheidsverzekeraars. (Pas) 
op het ogenblik dat asbestgezondheidsrisico’s maatschappelijk niet meer aan-
vaard werden, werden ze op het terrein van het rechtssysteem interessant. Dit 
geldt zowel vanuit een ex post perspectief (de schadelijke gevolgen van de nega-
tieve risico’s die zich gerealiseerd hebben, werden bij de zoektocht naar vergoe-
dingsplichtigen in verregaande mate verschoven naar de daarvoor ‘verantwoor-
delijke’ geachte veroorzakers, de overheden en bedrijven, zie hierover deel drie) 
als vanuit een ex ante perspectief (de regulering van asbestgezondheidsrisico’s 
werd een belangrijke doelstelling van overheidsbeleid, zie hierover deel twee). 
Ook het voorbeeld van de omgang met arbeidsongevallen en beroepsziekten in de 
periode na de industriele revolutie is daarvan een goed voorbeeld. Op een ogen-
blik dat arbeidsongevallen en beroepsziekten niet langer aanvaard werden, zou de 
wetgever enerzijds talrijke veiligheidswetten gaan uitvaardigen en zouden ander-
zijds talrijke ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht gaan leiden tot de 
aanname van een objectieve aansprakelijkheid voor schade op de werkvloer (cf. 
hoofdstuk twaalf).

1413. Als er één punt is dat de asbestkwestie duidelijk heeft  gemaakt, zowel aan 
het begin als aan het einde van de vorige eeuw, is het wel dat het aansprakelijk-
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heidsrecht onder druk van de publieke opinie een zeer verregaande ontwikkeling 
kan vertonen waarbij de toepassingsvoorwaarden opgerekt kunnen worden tot 
ver buiten de limieten van het bestaande systeem (zie hierover deel drie).1950 De 
asbestkwestie heeft  ook duidelijk geïllustreerd wat de gevolgen van een empatisch 
aansprakelijkheidsrecht voor gedaagden en hun aansprakelijkheidsverzekeraars 
kunnen zijn. Het feit dat vaak twintig tot veertig jaar na de schadeverwekkende 
gebeurtenis nog massaschades op toenmalige bedrijfsverzekeringspolissen ver-
haald werden, terwijl in tussentijd de ‘spelregels’ veranderd waren, legde de beper-
kingen van de private aansprakelijkheidsverzekering als vergoedingssysteem dui-
delijk bloot.1951 Volgens de Amerikaanse auteur McGovern zou de zich steeds 
verder uitdeinende golf aan nieuwe asbestschadeclaims zoals deze zich uitgerold 
heeft  in de Verenigde Staten, roofb ouw plegen op de economische instituties van 
de samenleving, en daarmee ook op het rechtssysteem1952:

“Th e current world of asbestos litigation can helpfully be viewed as a ‘commons’ pro-
blem. If not in the aggregate, certainly for individual plaintiff s and defendants, there is 
a tragedy of the asbestos commons because of an inability to engage in joint action. Th e 
classic commons problem is exemplifi ed by the overuse of a public good driven by ratio-
nal decisionmaking on the part of users who have no individual disincentives to restrain 
their use because the detriments of their actions are collective, not individual, in nature. 
Likewise, there exists the reverse commons problem, exemplifi ed by pollution, where 
individual cost-benefi t analyses lead individuals rationally to pollute, even to the detri-
ment of the environment as a whole. Asbestos plaintiff s – both present and future – while 
acting quite rationally, are arguably ‘overgrazing’ the accessible fi nancial assets to the 
detriment of the total value of those assets. Rational asbestos defendants – both present 
and future – are arguably polluting their own economic environment. Judges – both 
present and future – are arguably challenging the legitimacy of the public justice system 
by allowing it to be overrun by one class of users.”

1414. Hierna wordt onderzocht welke rol de aanwezigheid van sociale verzeke-
ringen heeft  gespeeld bij de dynamiek (of bij de afwezigheid van dynamiek) in het 
aansprakelijkheidsrecht en welke invloed nieuwe sociale vergoedingsarrange-
menten die vandaag bestaan, kunnen uitoefenen. Immers, waar asbest in alle 
onderzochte landen een maatschappelijk probleem is geworden, heeft  het niet in 
alle landen aanleiding gegeven tot verregaande ontwikkelingen in het aansprake-
lijkheidsrecht.

1950 Zie onder meer W.H. van Boom, “Anticiperen op nieuwe gezondheidsrisico’s”, AV&S 2001, 
p. 3-12;.

1951 Zie ook in deze zin: A.T. Bolt en J. Spier, De uitdijende reikwijdte van de aansprakelijkheid uit 
onrechtmatige daad (NJV 1996-I), Zwolle 1996.

1952 E. McGovern, “Th e tragedy of the asbestos commons”, Va. L. Rev. 2002, p. 1721.
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14.2. DE INVLOED VAN SOCIALE VERZEKERINGEN 
OP DE DYNAMIEK (OF DE AFWEZIGHEID VAN 
DYNAMIEK) IN HET AANSPRAKELIJKHEIDS-
RECHT

14.2.1. DE SITUATIE IN DE VERENIGDE STATEN: DRUK 
OP HET AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT NAAR 
AANLEIDING VAN DE ASBESTKWESTIE

1415. De explosieve ontwikkeling van asbestos litigation lawsuits in de Ver-
enigde Staten vormt een goed voorbeeld van het belang van de aanwezigheid van 
sociale verzekeringen, niet alleen om met oude, maar ook om met nieuwe gezond-
heidsrisico’s om te gaan. Voor een goed idee over de omvang van het aantal claims 
waarmee Amerikaanse asbestbedrijven (in de primaire, en vervolgens ook in de 
secundaire, tertiaire en kwartaire asbestindustrie) en hun verzekeraars gecon-
fronteerd werden, kan verwezen worden naar een studie van M.J. Saks en P.D. 
Blanck uit 1992.1953 Hun onderzoek wees uit dat er in 1990 al maandelijks 1.140 
nieuwe asbestzaken aanhangig werden gemaakt in de Verenigde Staten. Voor elke 
zaak die werd afgerond, kwamen er twee nieuwe bij. In maart 1991 waren bij de 
federale gerechten in de Verenigde Staten bijna 31.000 asbestzaken aanhangig. 
Een meer recente studie naar het aantal asbestgeschillen in de Verenigde Staten is 
het rapport van het Rand Institute for Civil Justice uit 2005.1954 Volgens dit rap-
port zouden tegen 2000 minstens 730.000 eisers claims in asbestschadezaken 
aanhangig hebben gemaakt tegen meer dan 8.400 bedrijven (waaronder zelfs 
bedrijven die niet werkzaam zijn geweest in de primaire, secundaire of tertiaire 
asbestindustrie maar bijvoorbeeld wel asbest hadden aangebracht als brandwe-
rend materiaal en voor brandwerende plafonds in hun bedrijfsgebouwen, de zoge-
naamde ‘quartaire asbestindustrie’), hetgeen in 2002 alleen al geresulteerd had in 
een kostenpost (met inbegrip van de uitgekeerde schadevergoedingen) van onge-
veer 49 miljard dollar. Het Rand-rapport vermeldt verder nog een sterke jaarlijkse 
toename van het aantal claims vanaf begin jaren 1990.1955 In de periode van 1960 
tot 2002 zouden meer dan 730.000 personen een aansprakelijkheidsvordering 
hebben ingesteld tegen bedrijven werkzaam in de (toenmalige) Amerikaanse 
asbestindustrie.1956

1416. Veel asbestschadezaken zijn in de Verenigde Staten behandeld via een 
‘damages class action suit’: de mogelijkheid om, onder rechterlijke begeleiding, 

1953 S.J. Carol e.a., Rand Inst. For Civil Justice, Asbestos litigation, 2005, zie www.rand.org/pubs/
monographs/2005/RAND_MG162.pdf.

1954 S.J. Caroll e.a., a.w. 2005.
1955 Zie S.J. Caroll e.a., a.w. 2005.
1956 Zie S.J. Caroll e.a., a.w. 2005.
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claims van tienduizenden vergelijkbare maar anonieme slachtoff ers te bundelen 
tot één vordering. De ‘class action lawsuit’ moet gezien worden tegen de achter-
grond van de ‘Public Interest Litigation’ in de Verenigde Staten, waar veel waarde 
wordt gehecht aan privé-initiatieven van de burger die optreedt in het algemeen 
belang.1957 Anders dan in Europa, is het idee van sociale rechtvaardigheid in de 
Verenigde Staten altijd nauw verbonden geweest met het beeld van individuen die 
handelen als een ‘aanklager’ in het algemeen belang. De Public Interest Litigation 
in de Verenigde Staten vormde een noodzakelijk tegenwicht tegen de economi-
sche macht in een liberale samenleving, waar het vertrouwen in de overheid nooit 
groot is geweest en waar de overheid nooit de belangrijke rol van verzekeraar 
tegen sociale risico’s heeft  opgenomen zoals in Europa het geval was, maar deze 
rol grotendeels overliet aan ‘de markt’.1958 In 1938 werd in Amerika de ‘Federal 
Rules of Civil Procedure’ opgenomen in de wet. Op basis van Rule 23 van deze 
procedure kon men een aanvraag indienen tot het starten van een class action. De 
regeling was verre van éénduidig en doorheen de jaren zijn er dan ook verschei-
dene aanpassingen in aangebracht.1959

1417. De belangstelling voor Public Interest Litigation is in de Verenigde Staten 
sterk toegenomen sinds de jaren zestig. De invoering van de Civil Rights Act in 
1964 vormde een belangrijke incentive voor de ontwikkeling van class actions. 
Onrechtmatig onderscheid op basis van ras, religie, huidskleur, geslacht enzo-
voorts werd hierdoor verboden.1960 Advocaten begonnen in deze periode op te 
treden voor grotere groepen cliënten, die bovendien grotendeels anoniem ble-
ven.1961 Een breed spectrum aan belangenbehartigers, variërend van burgerrech-
ten- en consumentenorganisaties tot vakverenigingen en milieubeschermingsor-
ganisaties, heeft  sinds deze periode de collectieve actiemogelijkheid verkend en 
gebruikt. Op enkele decennia zijn de Amerikaanse ‘class action lawsuits’ uitge-

1957 Waar in de VS burgers dus participeren aan het beleid via de class action litigation, met sturing 
achteraf door de rechter, vindt tegelijk in Europaeen evolutie plaats naar een ‘monitory demo-
cracy’. Democratische beslissingen worden meer en meer gestuurd via de ‘controle achteraf ’ 
door technocratische instellingen en toezichthouders, die opgericht zijn tot bescherming van 
allerhande belangen van individuele burgers en consumenten (zoals het Belgische Federale 
Agentschap voor de Voedselveiligheid, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, maar ook 
bv. de Rekenkamer, enzovoorts).

1958 A.M. Polinsky en S. Shavell, “Punitive damages: an economic analysis”, Harvard Law Review 
1998, p.  869 e.v.; E. de Kezel, “Th e protection and enforcement of private interests by (the 
recognition and enforcement of private interests in Belgium: limits and opportunities” in L.
Meurkens en E. Nordin, Th e Power of Punitive Damages – Is Europe Missing Out?, Antwerpen, 
Intersentia, 2011, p. 211-239.

1959 D.R. Hensler, N.M. Pace, B. Dombey-Moore, B. Giddens, J. Gross en E. K. Moller, Class Action 
Dilemmas: Pursuing Public Goals for Private Gain, Santa Monica, Rand Institute for Civil 
Justice, 2000, 10-11; I.N. Tzankova, Toegang tot het recht bij massaschade, Diegem, Kluwer, 
2007, p. 75-134.

1960 R. Holtmaat e.a., Gelijkheid en (andere) grondrechten, Deventer, Kluwer, 2004, p. 119.
1961 E. de Kezel, a.w. 2011, p. 211-239.
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groeid tot een geducht wapen in de strijd tegen inbreuken op gezondheids- en 
veiligheidsrisico’s, met als absoluut hoogtepunt de strijd tegen asbestgezond-
heidsrisico’s.1962

1418. De asbestos class actions hebben zich in de Verenigde Staten vanaf medio 
de jaren tachtig van vorige eeuw ontwikkeld. Ze zouden al snel het prototype gaan 
vormen van de American class actions.1963 Vele asbestos litigation class actions zijn 
erop gericht geweest om de schade veroorzaakt door asbestbedrijven aan te pak-
ken via collectieve juridische acties van grotere groepen claimants, ook al omdat 
individuele claimants geen (gelijkwaardige) middelen hadden om in rechte op te 
treden tegen grote bedrijven of omdat de schade in individuele gevallen veel te 
gering was, of het causaal verband te onduidelijk, om er een juridische procedure 
voor op te starten. Ook de continentaal-Europese landen zijn met deze moeilijk-
heden geconfronteerd; het procesrechtelijke en strafprocesrechtelijke instrumen-
tarium bleek niet over de geschikte tools te beschikken om de belangen van gro-
tere groepen gedupeerden adequaat te beschermen bij inbreuken op het leefmilieu 
of op de volksgezondheid in de asbestkwestie.1964

1419. Kern van de Amerikaanse ‘class action lawsuit’ is dat een rechter de uit-
komst van een voor hem ingeleidde procedure van één eiser van toepassing kan 
verklaren op alle eisers die zich met een vergelijkbare claim melden. Wanneer de 
groep vergelijkbare eisers nauwkeurig kan worden omschreven, zal de rechter 
hem ‘certifi ceren’ als ‘class’.1965 Een gecertifi ceerde ‘class’ kan bijvoorbeeld bestaan 
uit een groot aantal asbestgetroff enen die als werknemers zijn blootgesteld 
geweest aan asbest in een bepaalde fabriek. Maar het kan ook gaan om alle omwo-
nenden van een fabriek of om alle afnemers en consumenten van bepaalde door 
de fabriek geproduceerde asbestmaterialen.1966 De rechter bepaalt of de hoofdei-
ser representatief is voor de gehele class, en kiest de advocaat die de class het best 
lijkt te kunnen representeren. Het toezicht van de rechter strekt zich vervolgens 
ook uit tot een eventuele schikking. Hij beoordeelt of de schikking het belang van 
alle gedupeerden in de groep moet. In de Verenigde Staten wordt gewerkt met een 
opt-out-regeling. Leden van een gecertifi ceerde ‘class’ die geen deel wensen uit te 

1962 De gedachte is dat bedrijven en andere machtige groepen in de samenleving evenredig verant-
woordelijkheid moeten dragen voor de schade (meer in het bijzonder de letselschade) die ze 
veroorzaakt hebben vanuit hun dominante marktpositie.

1963 Zie voor een overzicht van de asbestos class actions in Australië, die zich ontwikkelden in de 
nasleep van de asbestos litigation industry in de Verenigde Staten: P. Spender, “Blue Asbestos 
and Golden Eggs: Evaluating Bankruptcy and Class Actions as Just Responses to Mass Tort 
Liability”, Sydney L. Rev. 2003, p. 223-254.

1964 Interview met Bernard Fau, advocaat gespecialiseerd in geschillen met betrekking tot de 
volksgezondheid in Le Monde (“Sur la santé, la justice a échoué”, 21 juli 2012).

1965 I.N. Tzankova, a.w. 2007, p. 75-134.
1966 I.N. Tzankova, a.w. 2007, p. 75-134.
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maken van de class moeten vooraf aangeven uit de regeling te willen stappen via 
een ‘opt-out keuze’. Daarna zijn ze gebonden aan de uitkomst.

1420. Het voordeel verbonden aan de class action lawsuit-cultuur met zijn opt-
out regeling is er ongetwijfeld in gelegen dat een belangrijke groep gedupeerden 
vrijwel automatisch een vergoedingsaanspraak toekomt, hetgeen, zoals Tzankova 
heeft  aangetoond, vooral in gevallen van ‘strooischade’ belangrijk kan zijn.1967 
Het instellen van een civiele rechtsvordering op individuele basis zou een belang-
rijk deel van gedupeerden immers zonder enige vergoeding laten.1968 Veel grote 
Amerikaanse advocatenkantoren zijn zich echter bijna uitsluitend gaan toeleggen 
op het identifi ceren van zoveel mogelijke collectieve asbestschadeclaims, het 
opsporen van één of twee hoofdeisers en zoveel mogelijk andere gedupeerden, het 
ontwikkelen van een procedure en het incasseren van de (doorgaans 30%)1969 van 
de fi nanciële schadevergoeding die voortkomt uit een schikking of uitspraak.1970 
Kritiek daarbij is dat advocatenkantoren in de Verenigde Staten soms twijfelach-
tige claims zouden gaan indienen tegen bedrijven, bij voorkeur in staten waar 
jury’s (en soms ook – verkozen1971 – rechters) de lat laag bleken te leggen.1972 Om 
een fi lter in te bouwen tegen een te gulzige inzet van het aansprakelijkheidsrecht 
als schadevergoedingssysteem werd onder de Bush-administratie in 2005 de 
‘Class Action Fairness Act’1973 van 18 februari 2005 uitgevaardigd, waarin onder 
meer een strengere controle werd ingevoerd op advocatenhonoraria en de forum-
keuze van claimants werd ingeperkt door de bepaling dat class actions in de regel 
doorgestuurd moeten worden worden naar de federale rechtbanken. Vanaf de 
jaren tachtig van vorige eeuw zouden meer en meer vorderingen ingesteld worden 
tegen bedrijven die slechts een zeer nauwe band vertoonden met de risicofactor 
‘asbestblootstelling’, doordat zij slechts marginaal te maken hadden met asbest 
(de zogenaamde ‘kwartaire asbestindustrie’), maar waarbij desalniettemin de een 
of andere fout kon worden gevonden, zodat zij joint and severable liable konden 
worden gehouden voor alle (mede) veroorzaakte schade.1974

1967 I.N. Tzankova, a.w. 2007, p. 75-134.
1968 I.N. Tzankova, a.w. 2007, p. 75-134.
1969 R. A. Epstein, “Class Actions: Th e need for a hard second look”, Manhattan Inst. Civ. Just. Rep. 

no. 4 (2002), www.manhattan-institute.org/pdf/cjr_04.pdf.
1970 In Australië zijn er momenteel eveneens grote advocatenkantoren die een groot deel van hun 

activiteiten richten op de vergoeding van asbestschadeclaims zoals Slater &Gordon.
1971 I.N. Tzankova, Strooischade: Een verkennend onderzoek naar een nieuw rechtsfenomeen, Den 

Haag, SDU, 2005, p. 15-16 en p. 24.
1972 Het werven van cliënten gebeurt via websites zoals ‘classactionamerica.com’, die consumenten 

per abonnement informeren over de afl oop van de zgn. ‘aggregated claims’.
1973 U.S. Class Action Fairness Act of 2005, 28 U.S.C. Sections 1332(d), 1453, 1711-1715.
1974 S.J. Caroll e.a., a.w. 2005. Deze mogelijkheid van een hoofdelijke aansprakelijkheid verrast 

niet. Ook in het aansprakelijkheidsrecht van de onderzochte landen ligt de regel besloten ligt 
dat elke schadeveroorzaker kan aangesproken worden voor het geheel van de schade, ervan 
uitgaand dat de schade dezelfde is en er condicio sine qua non-verband bestaat.
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Het probleem met betrekking tot de ‘asbestos claims’ in de Verenigde Staten is 
op zichzelf echter niet het gegeven dat het aansprakelijkheidsrecht ingezet wordt 
tegen elke mogelijke zijdelingse schadeveroorzaker. Het werkelijke onderliggende 
probleem bleek de grote toevloed aan eisers te zijn, die het opzoeken van nieuwe 
categorieën gedaagden tot gevolg had. Te denken valt bijvoorbeeld aan bedrijven 
die tientallen jaren geleden plafond- of vloerbedekking en andere asbestisolatie-
materialen hadden verkocht of bedrijven die deze materialen lieten plaatsen in 
hun bedrijfsruimten. Vanuit pragmatisch oogpunt ligt de aansprakelijkheidsstel-
ling van dergelijke ‘zijdelingse’ schadeveroorzakers onder normale omstandighe-
den niet voor de hand: het bewijs van het vervuld zijn van de aansprakelijkheids-
voorwaarden zal veel moeilijker liggen. De reden om hen in de asbestkwestie 
echter wél aansprakelijk trachten te stellen, is bekend: deze zullen nog solvabel 
zijn waar de eerstegraads dader dat vaak al lang niet (meer) zijn of nog maar in 
onvoldoende mate zijn. De oorspronkelijke asbestbedrijven zijn in de Verenigde 
Staten al snel door faillissement van de markt verdwenen en konden dus niet meer 
in rechte worden aangesproken, zodat steeds nieuwe groepen van defendants 
moesten worden opgezocht.1975

1421. De grote toevloed aan eisers in asbestschadezaken in de Verenigde Staten 
zou ook te maken hebben met het gegeven dat ook benadeelden voor een vergoe-
ding in aanmerking kwamen die geen (traditionele juridisch vergoedbare) schade 
hadden geleden, maar die een vergoeding claimden omwille van de angst om in 
de toekomst een ernstige asbestgerelateerde ziekte in de toekomst te zullen ont-
wikkelen (het fenomeen van de ‘unimpaired claimant’). De sterke toename van 
het aantal eisers dat optrad in de Verenigde Staten via collectieve acties in geval 
van niet kwaadaardige aandoeningen, zoals pleurale plaques, met daaraan gekop-
peld een vergoeding voor angstschade, zou het grootste deel van de groei van de 
claims aldaar verklaren.1976 De overgrote meerderheid van de claimants in de 
Verenigde Staten lijdt inderdaad, zo blijkt uit deze grafi ek, aan ‘non-malignant 
injuries’, doorgaans aan pleurale plaques en de ermee gepaard gaande angst-
schade, die geen juridische schade vormen in de traditionele zin van het woord. De 
grafi ek geeft  het percentage weer van het aantal claims in asbestschadezaken 
naargelang van de aard van de vordering (maligne aandoeningen/niet-maligne 
aandoeningen) over de periode 1980-2002. Het aantal ‘non-malignant injuries’ 

1975 P.D. Carrington, “Asbestos Lessons: Th e Consequences of Asbestos Litigation”, Rev. Litig. 
2007, p 583-589; D. Hensler, “Revisiting the Monster: New Myths and Realities of Class Action 
and Other Large-Scale Litigation,” Duke Journal of Comparative and International Law, 2001b, 
p. 179-213 en zelfde auteur, “As Time Goes By: Asbestos Litigation Aft er Amchem and Ortiz,” 
Texas Law Review, 2002, p. 1899-1924.

1976 D. Hensler, “Revisiting the Monster: New Myths and Realities of Class Action and Other 
Large-Scale Litigation”, Duke Journal of Comparative and International Law, 2001b, p. 179-213 
en zelfde auteur, “As Time Goes By: Asbestos Litigation Aft er Amchem and Ortiz,” Texas Law 
Review, 2002, p. 1899-1924.
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maakte in deze periode makkelijk 80% uit van het totaal aantal schadevorderin-
gen (bron: Rand Institute For Civil Justice (2005)).1977
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1422. Nieuw in de asbestschadeproblematiek was dus niet alleen dat de catego-
rie defendants werd verruimd tot alle mogelijke zijdelingse schadeveroorzakers in 
asbestschadezaken; nieuw was ook de grote verruiming van de categorie ‘clai-
mants’ die zelfs ‘unimpaired’ een vergoeding claimden en verkregen via het aan-
sprakelijkheidsrecht dat ingezet werd als vergoedingssysteem bij gebrek aan 
andere arrangementen om asbestgezondheidsschade te vergoeden. Samen creëer-
den de asbestadvocatenkantoren in de Verenigde Staten datgene wat uiteindelijk 
de ‘asbestos litigation industry’ zou gaan heten.1978 Daarbij gaat het erom dat een 
collectieve verantwoordelijkheid van asbestbedrijven (zowel in de primaire, 
secundaire, tertiaire als kwartaire asbestindustrie) voor asbestgezondheidsrisi-
co’s zou worden gezocht voor de vergoeding van de maatschappelijke gezond-
heidsschade van zo veel mogelijk gedupeerden in de Verenigde Staten.1979 Deze 
asbestos litigation industry zou al snel een eigen ontwikkeling gaan vertonen. 
Grote concerns, bang voor een vijandige jury of voor een verslechterd imago door 
negatieve mediaberichtgeving over de class actions, zouden zaken gaan schikken 
zelfs wanneer deze in wezen kansloos behoorden te zijn. Feit is dat vrijwel elke 
class action in de asbestos litigation industry’ wanneer de class eenmaal door een 
rechter was gecertifi ceerd, is uitgelopen op een fi nanciële schikking.1980 Dit had 
tot gevolg dat in 2003 bijvoorbeeld reeds een tot op heden record aantal nieuwe 
asbestvorderingen werd ingeleid in de Verenigde Staten (ca. 100.000 claims). De 

1977 S.J. Carroll e.a., a.w. 2005.
1978 P. D. Carrington, a.w. 2007, p. 583-589.
1979 G.C. Keating, “Th e heroic entreprise of the asbestos cases”, Southwestern L. Rev. 2008, p. 624-

626.
1980 D. Hensler, “Revisiting the Monster: New Myths and Realities of Class Action and Other 

Large-Scale Litigation,” Duke Journal of Comparative and International Law, 2001b, p. 179-213 
en zelfde auteur, “As Time Goes By: Asbestos Litigation Aft er Amchem and Ortiz”, Texas Law 
Review, 2002, p. 1899-1924.
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asbestos litigation industry is daarmee uitgegroeid tot het langste en duurste mas-
saschadevraagstuk in de Verenigde Staten, waar in 2004 reeds meer dan 600.000 
eisers bij betrokken waren.1981 Opmerkelijk is daarbij wel dat de overgrote meer-
derheid van de asbestschadezaken uiteindelijk nooit uitgeprocedeerd wordt, 
doordat er een minnelijke schikking wordt bereikt, zodat het het eerder om een 
overbelasting van de economische resources gaat dan van het juridische bestel.1982 
In 1990 hadden reeds meer dan de helft  van de toenmalige grote asbestbedrijven 
in de Verenigde Staten zoals Amatex, Carey-Canada, Celotex, Eagle-Pitcher 
Industries, Forty-Eight Insulations, Manville Corporation, National Gypsum, 
Standard Insulation, Unarco, en UNR Industries een faillissementsaanvraag 
ingediend met het oog op een bescherming tegen hun schuldeisers. De aanspra-
kelijkheidsprocedures die, wat de grote asbestmultinationale ondernemingen 
betreft , uiteindelijk allen via de class action procedures zouden afgewerkt worden 
resulteerden niet verwonderlijk vaak in een deconfi ture via Chapter 11 van de 
Bankruptcy Act, waarbij afzonderlijke trusts als beperkingsfondsen worden opge-
richt om aan de claims van gedupeerden te voldoen.1983 Via de oprichting van 
dergelijke afgescheiden fondsen krijgen alle eisers van een specifi eke verweerder 
recht op een genormeerde vergoeding van hun gezondheidsschade. Daarbij wordt 
wel telkens proportioneel een groot deel van de schadevergoedingen uitgekeerd 
aan benadeelden met mineure claims. De ernstige letselschadegevallen zouden 
via deze regelingen vaak tekort worden gedaan. Overigens moet nog opgemerkt 
worden dat in de gevallen waarin claimants via een rechterlijke uitspraak een 
groot bedrag aan schadevergoeding voor immateriële schade en punitive damages 
uitgekeerd kregen (en wereldwijde media-aandacht), deze bedragen doorgaans 
hervormd werden in graad van beroep. In mei 2011 werd in een asbestzaak tegen 
Chevron Phillips Chemical en Union Carbide Corporation bijvoorbeeld een 
recordbedrag aan schadevergoeding uitgekeerd. Een jury in Mississipi kende aan 
één individu een som toe van $ 322 millioen voor toekomstige medische kosten, 
smartengeld en punitive damages. De Mississippi Supreme Court heeft  deze uit-
spraak, zoals vaak het geval is met dergelijke hoge scores aan punitive damages, 
ondertussen wel hervormd.1984

1981 S.J. Carroll e.a., a.w. 2005.
1982 D. Hensler, “Revisiting the Monster: New Myths and Realities of Class Action and Other 

Large-Scale Litigation,” Duke Journal of Comparative and International Law, 2001b, p. 179-213 
en zelfde auteur, “As Time Goes By: Asbestos Litigation Aft er Amchem and Ortiz,” Texas Law 
Review, 2002, p. 1899-1924.

1983 Via deze ‘bankruptcy’-regeling zijn de aansprakelijkheidsclaims tegen de asbestmultinatio-
nale onderneming Johns-Manville verder afgewikkeld en werd een fonds gecreëerd waaruit 
huidige en toekomstige slachtoff ers kunnen worden gecompenseerd. (Zie hierover L 
Dommering-van Rongen, Schade vergoeden door Fondsvorming, Kluwer, Deventer 1996; zie 
ook N. Frenk, Kollektieve akties in het privaatrecht, Deventer, Kluwer, 1994, p. 222).

1984 Het gebruik van het aansprakelijkheidsrecht als een ‘regulatory tool’ is in de Verenigde Staten 
al langer gebruikelijk vanuit rechtseconomisch perspectief (cf. onder meer C.T. Bogus, Why 
lawsuits are good for America: Disciplined Democracy, Big Business and the Common Law, New 
York, 2001; P. Cane, “Tort law as Regulation”, Comm. L. World Rev. 2002, p. 305, e.v.).
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1423. Ironisch genoeg lijkt in de Verenigde Staten enkel de wetgeving op het 
faillissement nog een nuttig instrument te zijn dat enkele basisprincipes met 
betrekking tot de rechtmatige afweging van alle belangen in het geding, kan her-
stellen. Onder de Amerikaanse faillisementswet kunnen gedaagden in afwach-
ting van een rechtszaak vorderingen tot schadevergoeding bevriezen, beperken of 
vermijden en hun aansprakelijkheid ten gronde serieus trachten te betwisten. 
Gedaagden die de faillissementsaanvraag overleven, zien hun asbestproblemen 
ook vaak eindigen omdat de wet op het faillissement hen in staat stelt om alle 
toekomstige eisen naar een speciaal fonds te kanaliseren.1985 Probleem is wel dat 
zijdelingse schadeveroorzakers, dit wil zeggen verweerders die in veel mindere 
mate iets kan verweten worden, dan in hun plaats geconfronteerd zullen worden 
met de resterende aansprakelijkheidsclaims en dat niet alle slachtoff ers voor al 
hun schade een vergoeding zullen verkrijgen via dergelijke fondsen.

14.2.2. DE SITUATIE IN EUROPESE LANDEN: DE 
DEMPENDE WERKING VAN DE SOCIALE 
VERZEKERINGEN OP DE DYNAMIEK IN HET 
AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT IN DE ASBEST-
KWESTIE

1424. Hoewel de asbestaansprakelijkheidsjurisprudentie in de Verenigde Sta-
ten een andere evolutie heeft  gekend dan deze in Europa, is het onmiskenbaar zo 
dat ook in Europees verband de asbestrechtspraak een verregaande druk heeft  
gelegd op de grenzen van het aansprakelijkheidsrecht als privaat vergoedings-
systeem en daarnaast ook op de sociale verzekeringen als publiek vergoedings-
systeem (zie hierover hoofdstuk acht, negen en tien). In Europa, waar doorgaans 
veel weerstand heerst tegenover ‘Amerikaanse toestanden’ als het op collectieve 
acties aankomt1986, hebben de asbestaansprakelijkheidszaken qua omvang en 

1985 De oprichting van een dergelijk fonds is hoe dan ook steeds een dure aangelegenheid. Er moet 
minstens 51 procent, en vaak 80 tot 90 procent van de waarde van het bedrijf in zitten (zie S. 
Todd Brown, “Section 524 (g) without compromise: voting rights and the asbestos bankruptcy 
paradox”, Columbia Business Law Review 2008, p. 103-192; R. L. Rabin, “Harms from Exposure 
to Toxic Substances, Th e Limits of Liability Law”, Pepperdine Law Review 2011, p. 101-114; J. 
Coff ee, “Class Wars: Th e Dilemma of the Mass Tort Class Action”, Columbia Law Review 1995, 
1343 e.v.; F.R. Kennedy, “Creative Bankruptcy? Use and Abuse of the Bankruptcy Law — 
Refl ection on Some Recent Cases”, Iowa Law Review 1985, p. 199 e.v).

1986 Recent heeft  de Europese Unie toch (opnieuw) een consultatieronde gehouden over de vraag 
tot invoeging van een collectieve actie procedure, zie hierover onder meer: M-J van der 
Heijden, E. de Kezel en L. Enneking, Formal Reply to the European Commission Staff  Working 
Document Public Consultation: Towards a Coherent European Approach to Collective 
Redress, zie http://ec.europa.eu/competition/consultations/2011_collective_redress/utrecht_
university_en.pdf.
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fi nanciële impact nooit dezelfde proporties aangenomen als in de Verenigde Sta-
ten.1987

1425. Een eerste verklaring voor dit verschil is de vaststelling dat het procedu-
reel kader (de materieelrechtelijke en procesrechtelijke omstandigheden) in de 
Verenigde Staten anders ligt dan in Europa.1988 Hoewel er zich thans ook in de 
Europese context een bijzondere vorm aan collectieve acties lijkt te ontwikkelen 
op het terrein van de volksgezondheid via strafprocesrechtelijke acties (zie hierna) 
is er van een inzet op massaschadevorderingen in de Amerikaanse zin van het 
woord nog geen sprake. Daarnaast kent de Verenigde Staten, wat de procesgang 
betreft , naast de reeds genoemde verschillen in rechtscultuur, een civiele jury-
rechtspraak, wat het resultaat van processen altijd onvoorspelbaar maakt. Ook het 
processueel gunstige kader van de zgn. ‘discovery procedure’ waar alle procespar-
tijen hun kaarten open op tafel moeten leggen, maakt het voor een benadeelde in 
de Verenigde Staten makkelijker om tegen redelijk lage kosten, met succes een 
aansprakelijkheidsclaim in te dienen. De Verenigde Staten kennen bovendien een 
uitgebreid stelsel van ‘no cure no pay’, met honoraria als percentage van een scha-
devergoeding die advocatenkantoren stimuleren om hoog in te zetten. Deze ten-
dens wordt nog versterkt door de mogelijkheid om punitive damages te vorderen. 
Amerikaanse schadevergoedingen kunnen de werkelijk geleden schade meer dan 
tien keer te boven gaan. Tot slot geldt in de Verenigde Staten de American Rule, 
die bepaalt dat elke partij zijn eigen juridische kosten moet dragen, zodat eisers 
bij de afwijzing van ongefundeerde claims de kosten van de tegenpartij niet hoe-
ven te vergoeden (cf. de ‘loser pays rule’ in de onderzochte landen). Analoog aan 
de situatie in de Verenigde Staten is wel dat sinds de jaren zeventig (de periode van 
de asbestrecessie, zie hierover deel één) ook in Europa de publieke opinie meer en 
meer ‘ziet’ dat burgers schade kunnen ondervinden door onzorgvuldigheid of 
door nalaten van grote bedrijven, en minder dan voorheen geneigd zijn om dat 
zomaar te accepteren.1989 Meer in het algemeen geldt in de Europese context ook 
wel de overtuiging dat burgers schade uit sociale risico’s niet (uitsluitend) zelf 
moeten dragen, ongeacht of die schade veroorzaakt werd door een fout of niet.

1426. Een tweede, en mijns inziens meer essentiële, verklaring voor dit verschil 
is de afwezigheid in de Verenigde Staten van een uitgebreid raamwerk aan sociale 
verzekeringen met een administratieve vergoedingsstructuur die opereren buiten 

1987 Zie L. Salvatori en A. Santoni, “Asbestos, the current situation in Europe”, Tillinghast studies, 
zie www.actuaries.org/ASTIN/Colloquia/Berlin/Salvatori_Santoni_Michaels.pdf.

1988 Zie hierover recent verschillende bijdragen in L Meurkens, E. Nordin (eds.), Th e Power of 
Punitive Damages, Is Europe Missing Out?, Antwerpen, Intersentia, 2012, 533 p.

1989 Wel is het zo dat de Europese Unie (via de Europese Commissie en het Europees Parlement) 
sinds de jaren zeventig met haar strenge mededingings- en consumentenwetgeving en toe-
zichtsbeleid een buff er vormt tegen een ongebalanceerde inbreuk op de belangen van burgers, 
consumenten of andere bedrijven.
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het terrein van het (product)aansprakelijkheidsrecht om. Een belangrijk gegeven 
in de asbestkwestie in België, Nederland en Frankrijk is dat asbestschade er gedu-
rende zeer lange tijd voornamelijk gepercipieerd is als een sociaal risico in de 
professionele sfeer. Het is bijvoorbeeld opmerkelijk dat de ‘asbestkwestie’ waar-
mee de laksheid van de overheid en de foutieve nalatigheid van de industrie bij de 
aanpak van nieuwe asbestsrisico’s wordt aangeduid, die in de Verenigde Staten en 
in het algemeen in ruime verzekeringskringen1990, zoveel agitatie heeft  veroor-
zaakt, in België de rechtspraktijk nauwelijks heeft  kunnen beroeren. Dit valt 
onder meer te verklaren door het feit dat het grootst aantal asbestgetroff enen in 
België zich tot op heden situeert onder oud-werknemers tewerkgesteld in asbest-
verwerkende bedrijven, voor wie de beroepsziekteregeling als exclusief vergoe-
dingssysteem geldt. De beroepsziekteregeling is een bijzondere vergoedingsrege-
ling die de toepassing van het civiele aansprakelijkheidsrecht in principe uitsluit. 
Deze regeling vloeit voort uit een historisch compromis tussen werkgevers en 
werknemers, dat erop gericht was om confl ictueuze situaties binnen de (vroegere) 
onderneming preventief te voorkomen via de invoering van de objectieve aan-
sprakelijkheid van de werkgever, gekoppeld aan een ‘automatische’, maar beperkte 
vergoeding, met als keerzijde de immuniteit van de werkgever in het belang van 
de ‘sociale vrede’ binnen de onderneming (zie hierover hoofdstuk tien). Deze 
regeling zou in België en Frankrijk begin vorige eeuw naadloos overgaan van een 
objectieve aansprakelijkheidsregeling naar een sociale verzekering eind van de 
jaren zestig, waarbij de toepassing van het civiele aansprakelijkheidsrecht uitge-
sloten bleef. Dit had tot gevolg dat het ‘asbestprobleem’, waarmee wordt bedoeld 
de juridische lijdensweg van de getroff enen en/of hun nabestaanden bij het verha-
len van een volwaardige vergoeding van hun schade voor de civiele rechtbank, en 
de maatschappelijke commotie daaromtrent, in België niet is ontstaan, eenvou-
digweg omdat asbestgetroff enen in België niet massaal naar de civiele rechtban-
ken zijn getrokken tot verhaal van hun schade.1991 Een onderliggende reden voor 
dat laatste fenomeen is dan weer dat voor veel aansprakelijkheidsjuristen de 
beroepsziekteverzekering de afgelopen decennia steeds volledig los heeft  gestaan 
van de reguliere ziektekostenverzekering enerzijds en van het aansprakelijkheids-
recht als privaat schadevergoedingssysteem anderzijds, en als dusdanig een onbe-
kend terrein is gebleven, waardoor de civielrechtelijke vergoedingsmogelijkheden 
die het systeem toch toelaat, grotendeels onbenut blijven. Het feit dat het schuld-
probleem of de verantwoordelijkheidskwestie niet speelt omwille van de beroeps-
ziekteregeling, verklaart ook de relatieve desinteresse van de media en van de 

1990 Zie verwijzingen bij A.S. Fransen, “Asbest en de AVB-verzekering”, AV&S 2005, p. 67-72 en 
meer algemeen hoofdstuk 9.

1991 Door de wetenschappelijke informatie en ontwikkelingen had de overheid en de asbestindus-
trie in ieder geval vanaf de jaren zestig met de gevaren van asbest bekend moeten zijn. Dat is 
althans de overtuiging van verschillende Nederlandse en Franse rechtbanken bij de beoorde-
ling van de fouten die vandaag aan toenmalige asbestverwerkende bedrijven en de overheid in 
dat verband worden verweten (zie hierover hoofdstuk acht).
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wetgever in België voor de asbestproblematiek. Ook in Frankrijk geldt nog steeds 
een bijzondere sociale verzekering voor de vergoeding van werknemersschade. In 
Frankrijk wordt echter wel aanvaard dat bij een onverschoonbare fout of grove 
fout van de werkgever, de immuniteit van de werkgever kan doorbroken worden 
in die zin dat de werknemer dan nog een bijkomende vergoeding kan vorderen 
van de werkgever. Zoals in hoofdstuk tien aangeduid, heeft  het Franse Hof van 
Cassatie onder druk van asbestslachtoff ers en de publieke opinie de mogelijkheid 
voor gedupeerden gefaciliteerd om binnen het systeem van de vergoeding voor 
professionele schade een hogere vergoeding te verkrijgen voor hun asbestgerela-
teerde gezondheidsschade, door de bewijslast van de ‘onverschoonbare fout’ van 
de werkgever te verlichten. Deze rechtspraak kan ook gesitueerd worden in de 
algemene evolutie naar een ‘droit à la sécurité corporelle’ waarbij de aanspraak op 
vergoeding van de benadeelde vastgesteld werd vanuit diens perspectief van een 
‘recht op veiligheid’ en diens ‘gerechtigde verwachtingen’ ter zake.1992 Bij deze 
ontwikkelingen speelde de media-aandacht voor de ‘schandalen’ van volksge-
zondheid in Frankrijk (BSE, sang contaminé) vanaf medio de jaren negentig ove-
rigens een grote rol. De rechtspraak van het Franse Hof van Cassatie met betrek-
king tot het bewijs van de onverschoonbare fout van de werkgever in 
asbestschadezaken heeft  uiteindelijk geleid tot ‘un régime de faveur’ voor asbest-
schadeslachtoff ers.1993 Hierboven sprak ik in dit verband over het ‘nazorgbegin-
sel’, dat thans meer en meer als grondrecht van gedupeerden van gezondheids-
schade wordt aangemerkt.

1427. In Nederland werd de schade uit arbeidsongevallen en beroepszieken oor-
spronkelijk beheerst door de uit 1901 daterende ‘Ongevallenwet’. Ook in de Onge-
vallenwet, die in een verzekering voorzag van het werkgeversrisico, gekoppeld 
aan de objectieve aansprakelijkheid van de werkgever, was de civielrechtelijke 
immuniteit van de werkgever buiten toepassing verklaard (zie hierover deel drie). 
In 1967 werd in Nederland van dit duale stelsel van de vergoeding voor arbeids-
ongeschiktheid afgestapt, en overgegaan op een monocausaal stelsel van sociale 
verzekeringen, dat volledig uitgaat van het risque social, en dit vanuit een streven 
naar gelijke behandeling van alle benadeelden van gezondheidsschade, waarbij 
dus ook de immuniteit van de werkgever kwam te vervallen. Leidde de toepassing 
van het aansprakelijkheidsrecht als sociaal (dit wil zeggen als niet exclusief pro-
fessioneel) vergoedingssysteem tot goede uitkomsten voor benadeelden van 
gezondheidsschade in de professionele sfeer? In de sociaal-historische context 
van de negentiende eeuw was dat, zoals in hoofdstuk twaalf aangeduid, niet het 
geval geweest, hetgeen in de jurisprudentie geleid heeft  tot de ontwikkeling van 

1992 Zie hierover C. Van Dam, European Tort Law, Oxford, Oxford University Press 2006, 
nr. 816.

1993 C. Lecoeur, “Le coût économique de la faute inexcusable amiante”, Semaine Sociale Lamy 
Supplément 2010, p. 44 e.v.
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een stelsel van risico-aansprakelijkheid van de werkgever voor ‘gebrekkige zaken’. 
De ervaringen in Nederland met de aanpak van de asbestkwestie leerden al snel 
dat ook de moderne verzorgingsstaat met zijn ‘empatisch’ aansprakelijkheids-
recht, niet zonder meer geschikt is om met nieuwe gezondheids- en veiligheids-
risico’s om te gaan.1994 Het gegeven dat er geen aparte compensatieregeling meer 
bestaat voor arbeidsongevallen en beroepsziekten in Nederland sinds 1967 heeft   
niet meteen voor spanningen gezorgd, in die zin dat het de inzet van het civiele 
aansprakelijkheidsrecht in geval van arbeidsongevallen of beroepsziekten meteen 
deed toenemen. Voor werknemers die te maken kregen met schade als gevolg van 
een beroepsziekte of een arbeidsongeval, bleef het tot eind van de jaren tachtig 
van vorige eeuw zelfs zeer ongebruikelijk om via een juridische procedure scha-
devergoeding te gaan vorderen van de werkgever. Dit was niet omdat het uit-
gangspunt opnieuw het dragen van het eigen noodlot was geworden, maar omdat 
de ‘reguliere’ sociale verzekeringen (de Nederlandse WAO) eind van de jaren zes-
tig nog in een voldoende ruime dekking voorzagen voor werknemersschade. Dat 
veranderde de daaropvolgende decennia. De voorzieningen voor de arbeidsonge-
schikte burgers werden naar een lager niveau gebracht. Niet alleen kwam de eco-
nomie in een neerwaartse spiraal, ook de sociale verzekeringen kwamen onder 
druk te staan. Door de stijging van de werkloosheid, de toename van het aantal 
rechthebbenden en de moeilijkheden om de kosten van de sociale zekerheid 
onder controle te houden, ontstonden er fi nanciële problemen. Een en ander had 
te maken met de ‘ freerider-problematiek’1995 waarmee de socialezekerheidsinsti-
tuties in de naoorlogse periode te maken kregen en die de kostprijs van sociale 
voorzieningen de hoogte in joeg.1996 Zo was in Nederland de Bijstandswet bij-
voorbeeld bedoeld als een restvoorziening voor uitzonderingsgevallen, maar 
werd dit arrangement al snel een structurele inkomensvoorziening voor grote 

1994 Zie onder meer F.J. Boom en G.M. Tilanus-Van Wassenaer, “Werkgeversaansprakelijkheid 
versus werknemersbescherming: hoe is de stand?”, VR 1995, p.  97-100; W.H. Bouman, 
“Werkgeversaansprakelijkheid en beroepsziekten (OPS)”, TVP 2000, p. 83 e.v.; M. Faure en T. 
Hartlief, “Directe schadeverzekering bij beroepsziekten als alternatief voor aansprakelijkheid 
en verzekering” in M. Faure en T. Hartlief, Aansprakelijkheid voor arbeidsongevallen en nieuwe 
beroepsziekten, Den Haag, 2001; M. Faure en T. Hartlief, “Ontwikkelingen in de werkgevers-
aansprakelijkheid voor beroepsziekten: aanleiding voor een nieuwe AVB-polis?”, A&V 1996, 
p. 140-151; T. Hartlief, “Het bereik van de werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfsongeval-
len: de betekenis van artikel 7:658 lid 4”, WPNR 6379, 1999, p. 851-852, M. Faure en T. Hartlief, 
“Verzekering en fi nanciering van beroepsziekten: enkele tips voor de SER”, NJB 1998, p. 1135-
1142.

1995 Een belangrijk gemeenschappelijk kenmerk van de oude vormen van sociale bescherming was 
dat het probleem van ‘ free riders’ nauwelijks voorkwam omdat het hele sociale leven in kleine 
verbanden verliep en iedereen iedereen kende. In dergelijke kleine netwerken was het niet 
moeilijk om de oorzaak te achterhalen van de werkloosheid of arbeidsongeschiktheid van een 
lid van het netwerk. Omdat elk lid van de gemeenschap bij de zorg voor de collectieve voorzie-
ningen ook gehinderd zou worden door de ‘lijntrekkerij’ van een ander lid, was de sociale 
controle groot (zie hierover hoofdstuk 12).

1996 Zie hierover in de jaren zestig al R. Coase, “Th e Problem of Social Cost”, Journal of Law and 
Economics 1960, p. 1-44.
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groepen uitkeringsgerechtigden. Ook de wao werd vrijwel vanaf haar ontstaan 
benut om een herstructurering van de arbeidsmarkt zo pijnloos mogelijk te laten 
verlopen.1997 Pas nadat de vergoedingen op grond van deze wet sinds 1993 sterk 
beperkt werden (de uitkeringsvoorwaarden werden strenger en de uitkeringen 
gingen omlaag omwille van de budgettaire beperkingen), stelde men vast dat de 
inzet van het aansprakelijkheidsrecht als vergoedingsmechanisme, (opnieuw) 
relevant werd.1998

1428. Vanaf de jaren negentig werd dus een stijgend beroep op het aansprake-
lijkheidsrecht voor de vergoeding van professionele schade vastgesteld1999, omdat 
het niveau van de uitkeringen beperkt werd en de toegangsvoorwaarden tot 
 sociale voorzieningen verscherpt werden.2000 Net zoals het geval was geweest 
begin vorige eeuw bij de opkomst van de industriële samenleving, bleek het aan-
sprakelijkheidsrecht als vergoedingsmechanisme echter niet goed geschikt om 
schade uit beroepsziekten op te vangen. De praktijk van de asbestschadegevallen 
wees uit dat de voornaamste problemen waarmee slachtoff ers van asbestgerela-
teerde beroepsziekten geconfronteerd werden betrekking hadden op het niet 
kunnen verhalen van de schade enerzijds (problemen van insolventie; het niet 
kunnen identifi ceren van de aansprakelijke dader of van de verjaring van de vor-
dering), en op de lange duur van de gerechtelijke procedures anderzijds (vele 
slachtoff ers waren reeds overleden vooraleer hun procedure was afgerond).2001 
Naast de fysieke lijdensweg dienden de slachtoff ers van asbestgerelateerde 
beroepsziekten dus vaak ook nog een juridische lijdensweg af te leggen.2002

1429. De afgelopen twee decennia is in de rechtspraak van de Hoge Raad, als 
respons op de moeilijkheden van gedupeerden bij de inzet van het aansprakelijk-

1997 Zie onder meer F.J. Boom en G.M. Tilanus-Van Wassenaer, a.w. 1995, p. 97-100.
1998 J. de Ruiter, a.w. 1997.
1999 Zie onder meer F.J. Boom en G.M. Tilanus-Van Wassenaer, a.w. 1995, p. 97-100.
2000 De Amerikaanse sociologe Barbara Ehrenreich omschreef dit fenomeen van angst voor sociale 

onveiligheid – want daar draait het telkens om – bij de Amerikaanse middenklasseburger in 
de jaren vijft ig tot tachtig treff end als ‘the fear of falling’ (B. Ehrenreich, Fear of falling, the inner 
life of the Middle Class, Pantheon Books 1989, 292 p.).

2001 Zie onder meer K. Festen-Hoff , “Werkgeversaansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen en 
beroepsziekten: een niet-afl atende stroom van jurisprudentie” SMA 2002, p. 245-259.

2002 Leerzaam in dit verband zijn de discussie in de literatuur uit deze periode R.F. Ruers, 
“Collectieve regeling voor asbestslachtoff ers”, T.M.A. 1996, 105-108; R.F. Ruers, “Normering 
van smartengeld, of: hoe kan de juridische lijdensweg worden bekort!”, T.M.A. 1998, 141-144; 
J. Spier, “Asbest en aansprakelijkheid” in J. Van Dunné (red.), Asbest en aansprakelijkheid, 
Arnhem, Gouda Quint, 1995, 35-48; P. Swuste, A. Burdof, K. Festen-Hoff  en N. Huls, “Naar 
een instituut van barmhartigheid voor asbestslachtoff ers”, NJB 1997, p.  1157-1164; J. Van 
Dunné, “Verjaring van aansprakelijkheid van werkgevers voor asbestziekten van werknemers. 
De betekenis van de begrippen “gebeurtenis” en “bekendheid met de schade” als grondslag van 
de vordering voor de verjaring”, T.M.A. 1996, 17-29 en “Verjaring van asbestclaims en arti-
kel 3/310 e.v. B.W.: een aanvulling”, T.M.A. 1996, 116-123; M. Faure en T. Hartlief, “Een asbest-
fonds als alternatief voor de aansprakelijkheid van de werkgever?”, Sociaal Recht 1996, p. 37-43.
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heidsrecht in asbestschadezaken, en op de afwezigheid van voldoende ruime 
overheidsvoorzieningen, het stelsel van de werkgeversaansprakelijkheid sterk 
opgerekt richting risico-aansprakelijkheid, zoals overigens het geval was geweest 
begin vorige eeuw na het verdwijnen van de sociale en familiale netwerken (cf. 
hoofdstuk twaalf). De evolutie van de jurisprudentie richting risicoaansprakelijk-
heid in de industriële samenleving heeft  zoals onder hoofdstuk elf aangetoond 
bijgedragen tot de oprichting van sociale verzekeringen als een tweede stadium in 
de ontwikkeling van de sociale arrangementen. De asbestschadeproblematiek 
heeft  op zijn beurt bijgedragen aan de oprichting in Nederland van een Instituut 
Asbestslachtoff ers voor de gepacifi ceerde en gecollectiviseerde afdoening van 
asbestschadeclaims en tot de oprichting van asbestschadefondsen onder de vorm 
van een ‘Regeling Tegemoetkoming Asbestslachtoff ers’ en van een ‘Regeling 
Tegemoetkoming niet-loongerelateerde Asbestslachtoff ers’ (als een derde sta-
dium in de ontwikkeling van sociale arrangementen) (zie hoofdstuk elf). Opmer-
kelijk is dat er ook in België en Frankrijk, ondanks de aanwezigheid van profes-
sionele schadeverzekeringen naast de reguliere sociale verzekeringen in het 
juridische landschap, door de overheden geopteerd werd voor de oprichting van 
een asbestschadefonds, omdat de bestaande beroepsziekteverzekeringen blijk-
baar niet in staat waren voldoende de asbestgerelateerde gezondheidsschade op te 
vangen, conform het ‘nazorgbeginsel’.

1430. Deze evolutie naar de oprichting van nieuwe sociale arrangementen was 
het antwoord van de wetgever op de vergoedingsverwachtingen van asbestslacht-
off ers. Simultaan met de wetgever voorzag ook de rechtspraak in ‘oplossingen’, 
niet alleen via de oprekking van het aansprakelijkheidsrecht als vergoedings-
systeem (zie hoofdstuk acht), maar ook door de inzet van het strafprocesrecht als 
collectieve actieprocedure. In Europa bestaat er (nog) geen mogelijkheid om in 
het geval van een probleem van (volks)gezondheid een class action te richten 
tegen (groepen) verweerder(s).2003 Wel hebben in december 2004 oud-werkne-
mers van het Italiaans Eternit de mogelijkheid aangegrepen om, via de wel 
beschikbare route van de burgerlijkepartijstelling in een strafzaak, de eerste fei-
telijke massaschadeclaim in te dienen in een asbestzaak, via een strafk lacht tegen 
de Belgische en Zwitserse oud-bedrijfsleiders van Eternit bij de correctionele 
rechtbank van Turijn. Eenzelfde schuldige handeling kan tegelijkertijd zowel een 
civielrechtelijke als een strafrechtelijke aansprakelijkheid doen ontstaan wan-
neer er als gevolg van dergelijke handeling sprake is van lichamelijk letsel bij de 
benadeelde. In de strafzaak werden de bedrijfsleiders van Eternit vervolgd wegens 
nalatigheid bij het treff en van de vereiste voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen 
voor de bescherming van de werknemers van het bedrijf. Eternit Italië was van 
1952 tot 1973 een dochter van Eternit België geweest en van 1973 tot 1986 van 

2003 M. Piers, “Class actions. Verenigde Staten v. Europa. Rechtsvergelijkende beschouwingen naar 
aanleiding van de Wal-Martzaak”, NJW 2007, p. 825-837.
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Eternit Zwitserland. De Italiaanse strafrechter te Turijn heeft  op 13 februari 2012 
een gevangenisstraf van zestien jaar uitgesproken tegen beide beklaagden en 
kende schadevergoedingen toe aan de meer dan 6.000 verschillende betrokken 
burgerlijke partijen zoals de Italiaanse beroepsziektenverzekering Inail, de 
betrokken gemeenten, vakbonden, de gedupeerden en hun familieleden.2004 
Momenteel loopt een beroepsprocedure tegen deze uitspraak. De huiver van die-
genen die zich al hebben uitgesproken tegen deze – als zeer verregaand geperci-
pieerde – uitspraak van de rechter in Turijn, heeft  mijns inziens niet zozeer (of 
niet alleen) te maken met de mogelijkheid van de grensoverschrijdende aanspra-
kelijkheidsstelling van werkgevers op zich, maar vooral met de verregaande con-
sequenties van de strafrechtelijke uitspraak in deze zaak. Het is (tot nu toe) een 
typisch Frans-Italiaans fenomeen om via een strafprocedure schadevergoeding 
te vorderen voor de schade die het gevolg is van een schending van gezondheids- 
en veiligheidsverplichtingen ten aanzien van een grotere groep gedupeerden aan 
de hand van de bundeling van burgerlijkepartijstellingen voor de strafrechter. In 
de kern is dit dus een andere weg waarmee men de beperkingen van het civiele 
aansprakelijkheidsrecht kan omzeilen om in een vergoeding van asbestbenadeel-
den te voorzien, die op dit moment vooral wordt gekozen in Italië en Frankrijk.

Het voordeel aan die inzet van het strafprocesrecht is dat het in het kader van 
een strafrechtelijk onderzoek aan het openbaar ministerie is om alle gegevens ten 
aanzien van de verdachte te onderzoeken à charge en à decharge ten aanzien van 
de verdachte te onderzoeken. Via het recht op inzage in het strafdossier kan de 
benadeelde eiser desgevallend relevante informatie verzamelen die toelaat om aan 
de bewijslast te voldoen.2005 De bewijslast die rust op het slachtoff er wordt hier-
door opmerkelijk lichter.2006 Het grote nadeel aan deze constructie is dat het 
civiele en strafrechtelijke schuldbegrip ten onrechte met elkaar worden vermengd. 
Hoewel in de literatuur en jurisprudentie, wat betreft  het strafrechtelijk schuldbe-
grip, vaak hetzelfde foutbegrip gehanteerd wordt als in de civiele aansprakelijk-
heidsbepalingen vertrekt men voor de beoordeling van de strafrechtelijke schuld 
vanuit de beschuldigde in concreto, dit wil zeggen rekening houdend met diens 
subjectieve, concrete eigenschappen, karakter en ingesteldheid.2007 Hoewel de 
eenheid in het strafrechtelijk en civielrechtelijk schuldbegrip nog steeds voorop-
gesteld wordt en belangrijke consequenties heeft 2008, wordt deze eenheid in de 

2004 Cronache corriere della sera 13 februari 2012.
2005 B. Allemeersch, Taakverdeling in het burgerlijk proces, Antwerpen, Intersentia, 2007, p. 152-

153.
2006 Zie hierover L.F. Del Duca, “A historic convergene of civil and common law systems – Italy’s 

new ‘adversarial’ criminal procedure system”, Dick J. Int’L. 73, 1991.
2007 Cass. 26 oktober 1990, Arr.Cass. 1990-91, p. 244; A. De Nauw, Initiation au droit pénal, Brussel, 

Story-Scientia, 1987, nrs. 538-539; L. Cornelis, Beginselen van het Belgische buitencontractuele 
aansprakelijkheidsrecht, Antwerpen, Maklu, 1989, nrs. 42, 66 resp. 24, 38.

2008 Aan de inhoudelijke uniformiteit van het schuldbegrip in de voornoemde strafrechtelijke en 
civielrechtelijke wetsartikelen worden bepaalde procesrechtelijke consequenties vastgeknoopt 
die mede steun vinden in art. 4 V.T.Sv., met name:
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literatuur ook sinds enige tijd betwist.2009 De civielrechtelijke schuld wordt van-
daag (mede) georiënteerd vanuit het perspectief van het ‘recht op vergoeding’ van 
het slachtoff er. De strafrechtelijke aansprakelijkheid vertrekt louter van het 
gedrag van de dader. In het civiele aansprakelijkheidsrecht wordt daarentegen 
meer en meer gekeken naar de legitieme verwachtingen van het slachtoff er (hoe-
veel veiligheid mag iemand verwachten?) en daarmee naar diens rechten.2010 In 
die zin begrepen lijkt de burgerlijkepartijstelling via een strafrechtelijke proce-
dure niet aangewezen, omdat het de rechtmatige belangen van gedaagden oneven-
redig kan bezwaren, wanneer het strafprocesrecht slechts als middel dient om 
vergoedingsaanspraken te honoreren, zeker wanneer het gaat om een erfenis uit 
het verleden.

1431. Daarvoor moet gewaakt worden. Van Boom heeft  in zijn Tilburgse oratie 
reeds gewaarschuwd voor de availability bias, waaronder hij begrijpt, het gevaar 
dat de rechter aansprakelijkheid aanvaard omdat een risico zich heeft  gereali-
seerd.2011 Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de enkele omstandigheid dat er 
sprake is van een slachtoff er met ernstige letselschade, voldoende is om een civiel-
rechtelijke vergoedingsplicht in het leven te roepen2012, a fortiori niet om het 
strafrechtelijk karakter ervan vast te stellen.

De ervaringen in de asbestkwestie leren dus dat het belangrijk is om het regu-
leringsvraagstuk waar het aansprakelijkheidsrecht een belangrijke rol kan spelen 
bij het uitwerken van handvaten voor de omgang met (nieuwe) risico’s (hoeveel 
zorgvuldigheid moet iemand aan de dag leggen), strikt te onderscheiden van het 
vergoedingsvraagstuk (voor welke schade uit welke sociale risico’s heeft  de gedu-
peerde een recht op vergoeding). Hierna wordt onderzocht of en hoe de opvang 

– de uitspraak van de strafrechter heeft  m.b.t. de strafrechtelijke fout gezag van gewijsde 
t.a.v. de civielrechtelijke schuldvraag;

– de burgerlijke rechter dient zijn uitspraak op te schorten zolang niet defi nitief is beslist 
over de strafvordering;

– de strafrechter bij wie de strafvordering aanhangig is houdt ambtshalve de burgerlijke 
belangen aan wanneer de zaak, wat die belangen betreft , niet in staat van wijzen is; de 
benadeelde van een misdrijf kan de strafrechter bevoegd maken om uitspraak te doen over 
zijn burgerlijke vordering uit een misdrijf door middel van een burgerlijke partijstelling;

– wanneer de fout ook een misdrijf uitmaakt kan de burgerlijke vordering niet verjaren voor 
de strafvordering. (H. Bocken, “Rampen in het recht. Juridische rampen?”, T.P.R. 2005, 
p. 3 e.v.).

2009 Zie o.m. P.-H. Delvaux en G. Schamps, “Unité ou dualité des fautes pénale et civile: les enjeux 
d’une controverse”, RGAR 1991, nr. 11.795; C. Henneau-Hublet en G. Schamps, “Responsabilité 
pénale et responsabilité civile: une parenté contestée. Préscription extinctive de l’action civile. 
Autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Faute pénale et faute civile” Ann.dr.Louvain 
1995, 113-200).

2010 C. Van Dam, European Tort Law, Oxford, Oxford University Press 2006, nr. 816.
2011 W.H. Van Boom, Structurele fouten in het aansprakelijkheidsrecht, Oratie Tilburg, Den Haag, 

BjU 2003, 45p.
2012 Cass. 10 mei 2001, Amen. 2002, p. 93.
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van nieuwe sociale risico’s adequaat kan worden vormgegeven in het huidige 
schadevergoedingsrecht.

14.2.2.1. De terugtredende overheid en de verschuiving in de rol van de overheid

1432. De oprekking van het aansprakelijkheidsrecht en de inzet van het 
straf(proces)recht in Europees verband om vergoedingsaanspraken na te streven 
bevestigen dat sociale risico’s niet meer worden beschouwd als iets waar men nu 
eenmaal tegenaan loopt als algemeen levensrisico, maar als schade of kosten die 
verhaald moeten worden op een ander via het aansprakelijkheidsrecht en de aan-
sprakelijkheidsverzekeringen, of vergoed moeten worden door de (nationale) 
overheid via de sociale verzekeringen, los van de vraag of deze in een concreet 
geval door een fout van de veroorzaker zijn ontstaan.

1433. Zoals in hoofdstuk twaalf werd beschreven, werden de sociale verzekerin-
gen begin vorige eeuw naar voor geschoven als antwoord op de verwachtingen die 
in de samenleving gegroeid waren ten aanzien van veiligheid en gezondheid en 
ten aanzien van de verantwoordelijkheid van diegenen die winst haalden uit de 
bedrijfsproductie. Dit systeem van sociale verzekeringen verschilt echter grondig 
van het aansprakelijkheidsrecht, zowel in de toetredingsvoorwaarden als in de 
uitkeringsmodaliteiten. Een van de belangrijke verschillen tussen het aansprake-
lijkheidsrecht als privaat vergoedingssysteem en de sociale verzekeringen als 
publiek vergoedingssysteem, ziet op de omvang van de vergoedbare schade. Waar 
het aansprakelijkheidsrecht een ruime defi nitie hanteert van juridische schade en 
in beginsel beoogt om de volledige (ruim omschreven schade) te vergoeden, is de 
omvang en de aard van de te vergoeden schade in de sociale verzekeringen, veel 
beperkter.2013 Boone wijst erop dat deze verschillen te maken hebben met de ver-
schillende doelstellingen van de regelingen. Het private aansprakelijkheidsrecht 
heeft  tot doel om de benadeelde terug te plaatsen in de toestand waarin hij zich 
zou hebben bevonden, had de onrechtmatige gedraging niet plaatsgevonden. Het 
publieke socialezekerheidsrecht daarentegen garandeert naar de kern genomen 
enkel de bestaanszekerheid van de benadeelde.2014 Ook komt niet alle schade voor 
vergoeding in aanmerking in het systeem van de sociale verzekeringen. Zoals 
Boone heeft  aangetoond is het begrip ‘vergoedbare schade’ geen autonome notie, 
maar wordt het telkens ingevuld binnen het vergoedingssysteem waarin het her-

2013 T. Hartlief, a.w. 1997, p. 14; H. Bocken, “Rechtstreekse verzekeringen voor derden en andere 
wisseloplossingen voor aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsverzekering” in J. Rogge (ed.), 
Liber Amicorum Rene Van Compel, Diegem, Kluwer, 1998, p. 23-38; H. Bocken, “La responsa-
bilité sans faute en droit belge” in In memoriam Jean Limpens, Antwerpen, Kluwer, p. 85-115; 
H. Bocken, “Van fout naar risico. Een overzicht van de objectieve aansprakelijkheidsregelin-
gen naar Belgisch recht”, TPR 1984, p. 329-415; G. Vingey en P. Jourdain, Traité de droit civil. 
Les condicions de la responsabilité, Parijs, L.G.D.J., 1998, nrs. 961- 1052.

2014 I. Boone, a.w. 2009, p. 25.
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stel wordt nagestreefd. ‘Vergoedbare schade’ in het aansprakelijkheidsrecht bete-
kent dus iets anders dan ‘vergoedbare schade’ in het socialezekerheidsrecht. Het 
Belgische Arbitragehof (thans: Grondwettelijk Hof) heeft  in een arrest in 2007 in 
deze zin bijvoorbeeld geoordeeld dat vanwege de grote ontwikkeling die de sector 
van de beroepsziekten heeft  gekend, de Belgische wetgever maatregelen mocht 
nemen die de uitgaven van het Fonds voor de Beroepsziekten beperken en die dat 
Fonds in staat stellen om prognoses te maken over zijn fi nanciële tussenkomsten 
bijvoorbeeld door wanneer een nieuwe ziekte wordt toegevoegd aan de lijst van 
beroepsziekten, het slachtoff er slechts een aanspraak toe te kennen op schadeloos-
stelling vanaf de datum waarop die ziekte is ingeschreven2015, het bedrag van de 
vergoeding van het fonds te beperken indien de graad van ongeschiktheid minder 
dan 5 of 10 procent bedraagt2016 de cumulatie van vergoedingen te beperken2017 
enzovoort.2018

1434. Wanneer nieuwe gezondheidsrisico’s zich realiseren in de huidige wel-
vaartsstaat (zoals bijvoorbeeld Q-koorts, asbest, soft enon, OPS) valt op dat in eer-
ste instantie nu telkens verwachtingen van gedupeerden ontstaan richting de 
overheid, die deze rol steeds minder voor zichzelf ziet weggelegd.2019 De Neder-
landse minister van Jusititie Korthals verwoordde deze gedachte in zijn op 
19 november 2001 gehouden Machiavelli-lezing ‘Veiligheid, zorg voor overheid 
en burger’2020 als volgt:

“Benadeelden leggen zich er niet zomaar bij neer wanneer hun schade niet volledig 
wordt gecompenseerd. Als primair verantwoordelijke (aansprakelijke) partijen daar 
niet in slagen, bijvoorbeeld omdat ze die schade niet kunnen compenseren mee door het 
ontbreken van adequate voorzieningen, dan trachten partijen de schade te verplaatsen 
naar (de ‘deep pocket’ van) de overheid. Door vervolgens – onder maatschappelijke en 
politieke druk – deze schade ook te vergoeden, bevestigt de overheid mensen in de ver-
wachting dat de schade ook vergoed behoort te worden en zal worden. Dat geldt in het 
bijzonder voor incidentele schadevergoeding bij rampen of andere gevallen met een 
grote groep slachtoff ers. Hierdoor dreigt een sluipende ontwikkeling, waarbij steeds 
meer schade voor rekening van de overheid komt. De overheid gaat dan als een soort 
‘collectieve stroppenpot’ fungeren.”

1435. In geval van (sluipende) gezondheidsschade komt het regelmatig voor dat 
de schade niet (volledig) op de primaire schadeveroorzaker (degene die de schade 
werkelijk veroorzaakt heeft , in dit geval de producent of verdeler van de produc-

2015 Art. 36 Beroepsziektewet.
2016 Art. 35, derde lid Beroepsziektewet.
2017 Art. 35, vierde lid Beroepsziektewet.
2018 Arbitragehof 30 januari 2007, Rolnr 3888; zie www.grondwettelijkhof.be.
2019 Ook de Nederlandse Minister van Justitie heeft  dit gesignaleerd (Brief van 23 februari 2001, KS 

II 2000/01, 27 400 VI, nr. 54, p. 4).
2020 Terug te vinden op www.minjus.nl.
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ten) kan worden verhaald omwille van de potentiële massaliteit van deze schade 
of omwille van de procesrechtelijke en materieelrechtelijke beperkingen eigen aan 
het rechtssysteem. Bij het zoeken van gedupeerden naar zogenaamde ‘deep pocket 
defendants’ speelt dan inderdaad vaak mee dat sedert enige tijd de verantwoorde-
lijkheid van de overheid voor publieke veiligheid en gezondheid is ontdekt.2021 
Naast de ‘automatische’ uitkeringen binnen het stelsel van de sociale verzekerin-
gen waarop burgers recht hebben, wordt de overheid meer en meer op haar eigen 
verantwoordelijkheid als overheid aangesproken. Door onvoldoende toezicht te 
houden op of zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van haar burgers is 
zij mede verantwoordelijk voor het ontstaan van gezondheidsschade, is dan de 
gedachte, en moet zij (het restant van) de schade van de individuele getroff enen 
ook te vergoeden. Bij wijze van voorbeeld kan in dit verband verwezen worden 
naar de vraag richting de nationale overheden tot een adequate compensatie van 
soft enonslachtoff ers in verschillende Europese landen; het gaat hier dan weer om 
de nazorgplicht van de overheid.2022

1436. De Nederlandse overheid heeft  het afgelopen decennium indringend 
gewaarschuwd voor wat zij ziet als een toenemende ‘claimcultuur’, onder meer 
tegen haarzelf gericht, waartegen zij wil ingaan.2023

1437. De stijgende inzet op gezondheid en veiligheid brengt met zich mee dat, in 
de traditie van de bestaande sociale verzekeringen en socialezekerheidsgarantie, 
door de overheid meer en meer een beroep wordt gedaan op de collectieve mid-
delen van de verzorgingsstaat, op een ogenblik dat de overheid de budgetten van 
onder meer de socialezekerheidsinstituties precies wil aanscherpen. Terwijl de rol 
van de overheid als ‘ facilitator’ van de actieve verzorgingsstaat toeneemt, is 
daarom ook de behoeft e gegroeid aan een (her)bezinning op de rol van de (natio-
nale) overheid.

2021 Zie met name I. Giesen en A.A. Van Rossum die het thema in de Nederlandse literatuur gron-
dig verkenden (I. Giesen, “Aansprakelijkheid voor gebrekkig toezicht”, AV&S 2002, p. 97 e.v., 
I. Giesen, Toezicht en aansprakelijkheid, Deventer, Kluwer, 2005; A.A. van Rossum, 
Civielrechtelijke aansprakelijkheid voor overheidstoezicht, Deventer, Kluwer, 2005); zie voorts 
ook W.H. van Boom en I. Giesen, “Civielrechtelijke overheidsaansprakelijkheid voor het niet 
voorkomen van gezondheidsschade door rampen’”, NJB 2001, p.  1675 e.v.; T. Hartlief, 
“Aansprakelijkheid van toezichthouders: vertrouwen is goed, controle beter? Bespreking van 
het preadvies van A.A. van Rossum”, NJB 2005, p.  1126 e.v., C.L.G.F.H. Albers, 
“Overheidsaansprakelijkheid voor gebrekkig toezicht en ontoereikende handhaving ,́ NTBR 
2005, p. 482-496; C.C. van Dam, Aansprakelijkheid van Toezichthouders, rapport in opdracht 
van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie, 
2006, zie www.biicl.org/fi les/879_summary_liability_of_supervisors[2].pdf.

2022 Zie bv. het Belgische Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de 
Belgische Staat in het Soft enon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de 
slachtoff ers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoff ers van 16 novem-
ber 2010 ingediend door mevrouw, Parl.St. Senaat 5-482/1.

2023 Zie Ks II, 1998-1999, 26 630, nr. 1.
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De wetgevers in de verschillende onderzochte landen kijken bijvoorbeeld 
steeds vaker verwachtingsvol naar private verzekeraars (en herverzekeraars) voor 
de opvang van allerlei (nieuwe) sociale risico’s2024, en naar de burgers zelf, van wie 
meer en meer verwacht wordt dat ze zich adequaat privé gaan verzekeren (onder 
de vorm van een fi rst party insurance) dus ervoor gaan zorgen dat ze zelf hun 
eigen schade kunnen dragen).2025

1438. Een en ander inspireerde het Nederlandse kabinet om te komen tot een 
wettelijke regeling van het beroepsrisico op gezondheidsschade, de zogenaamde 
‘Extra Garantieregeling Beroepsrisico’s’ (EGB).2026 Het kabinet benoemde “de 
inkomensachteruitgang bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid” die “dermate groot 
kan zijn, dat daardoor een belangrijke aanzet tot een claimcultuur wordt gegeven”. 
Het kabinet signaleerde dat het gaandeweg gebruikelijker is gaan worden dat 
werknemers hun (ex-)werkgever civielrechtelijk aansprakelijk stellen in geval van 
een arbeidsongeval of beroepsziekte. Omdat het kabinet de kans reëel acht dat het 
aantal werkgerelateerde schadeclaims in de toekomst nog aanzienlijk zal doen 
toenemen oordeelde het – kort samengevat – dat een aparte beroepsrisicoverzeke-
ring “de enige mogelijkheid is om een ontwikkeling richting claimcultuur te 
voorkomen”.2027 Opmerkelijk is dat hiermee in wezen een terugkeer wordt beoogd 
naar het systeem van de bijzondere sociale verzekeringen voor werknemers-
schade, maar dit keer op private lijst geschoeid (de overheid treedt immers terug), 
én met het oog op een meer integrale vergoeding van de schade dan onder het 
oude systeem gold. In 2004 bleek de invoering van een verplichte private verzeke-
ring voor werknemersschade politiek echter niet haalbaar. Sinds kort is er in 
Nederland echter opnieuw sprake van de wens tot invoering van een ‘Extra 
Garantieregeling Beroepsrisico’s’2028, onder invloed van de rechtspraak van de 
Hoge Raad, die zich in een voor de werkgevers onrustwekkende richting zou heb-
ben ontwikkeld.

2024 De Nederlandse overheid heeft  uitdrukkelijk aangegeven te willen streven naar een vergroting 
van de private verzekerbaarheid van rampenschade: ‘markt waar mogelijk, overheid waar 
nodig’. Omdat oude en nieuwe sociale risico’s steeds groter zijn geworden zijn verzekerings-
maatschappijen de afgelopen decennia op hun beurt meer en meer overgegaan tot herverzeke-
ring van de eigen portefeuille bij hetverzekeringsmaatschappijen, die ook overgaan tot herver-
zekering van de eigen risico’s. Op die manier worden sociale risico’s wereldwijd in steeds 
grotere mate gecollectiviseerd, waardoor ze ook beter kunnen worden gespreid (zie hoofdstuk 
negen).

2025 Zo wordt het afsluiten van een eigen private aansprakelijkheidsverzekering en voorzieningen 
voor pensioensparen eigenlijk een burgerplicht geworden.

2026 Adviesaanvraag met betrekking tot de Extra Garantieregeling Beroepsrisico’s, 19  november 
2003, zie http://home.szw.nl/actueel/dsp_publicatiesindex.cfm?jaar=2003.

2027 Adviesaanvraag met betrekking tot de Extra Garantieregeling Beroepsrisico’s, 19  november 
2003, zie http://home.szw.nl/actueel/dsp_publicatiesindex.cfm?jaar=2003.

2028 Deze verplichte verzekering zou moeten in een uitkering moeten voorzien bij arbeidsongeval-
len en beroepsziekten die op een lijst voorkomen. (Zie hierover uitgebreid Y. Waterman, a.w. 
2010).
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1439. Vandaag wordt vaak beweerd dat het systeem van sociale verzekeringen 
zich in een crisis bevindt. Deze vaststelling is overigens niet nieuw; ook begin van 
de jaren tachtig en negentig van vorige eeuw werd er een crisis van de instituties 
van sociale zekerheid waargenomen op budgettair vlak en op vlak van doelmatig-
heid en legitimiteit.2029 Hoewel er thans weliswaar sprake is van allerlei kortingen 
op sociale uitkeringen (cf. de discussie over de korting op de zorg en op de werk-
loosheidsuitkeringen), is van een echte crisis van de socialezekerheidsinstituties 
mijns inziens (nog) lang geen sprake. De discussie spitst zich veeleer toe op het 
maken van keuzes (wat dekken de collectieve arrangementen wel en wat niet?), 
dan op het ondergraven van de socialezekerheidsinstituties zelf. De sociale verze-
keringen zijn en blijven als collectieve instituties nog springlevend. Sinds eind 
vorige eeuw staat daarbij nu wel de eigen verantwoordelijkheid van private par-
tijen en hun verzekeraars meer en meer centraal, althans in de beleidsnota’s van 
overheden. In alle onderzochte landen is de afgelopen jaren gepleit voor een 
inkrimping van de rol van de overheid op het vlak van de ‘verzorgingsstaat’ en 
voor een grotere rol van private partijen in de samenleving (door middel van pri-
vatisering en het afstoten van taken naar semipublieke instituties en de ‘active-
ring’ van burgers).2030 In België wordt dit pleidooi voor ‘actief burgerschap’ ook 
wel eens omschreven als de ‘responsabilisering’ van de samenleving, of de ‘active-
ring’ van de welvaartsstaat.2031 Ook in Nederland wordt de roep om ‘het’ actief 
burgerschap meer en meer gehoord. De Nederlandse kabinetsvisie ‘Andere Over-
heid’ uit 2002 ziet als een van de eerste nota’s op de (wens tot een) substantieel 
andere rol van de overheid. Deze beleidsnota vormde de reactie van het Neder-
landse Kabinet op het advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 
(RMO) ‘Bevrijdende kaders. Sturen op verantwoordelijkheid’ (2002).2032 Uitgangs-
punt van dat advies van de RMO was dat de overheid in een spagaat is geraakt wat 
betreft  haar keuze tussen enerzijds terugtreden en anderzijds actief optreden. Om 
deze patstelling te doorbreken pleitte de RMO voor een sturingsconcept geba-
seerd op de terugtrekking van de overheid op zogenaamde ‘essentiële kaders’, 
waarbij de overheid zou moeten gaan sturen op hoofdlijnen en anderzijds, op 
‘horizontalisering’, waarbij (lokale) professionals en organisaties (al dan niet 

2029 Zie bv. F.A.J. van den Bosch, J.H. von Eije, C. Petersen, “Sociale zekerheid en economische 
crisis”, Economisch-Statistische Berichten 1982, p. 1234-1236; P. Rosanvallon, La crise de l’etat 
providence, Parijs, Seuil, 1992, 183 p.

2030 P.J. Hesse, a.w. 1996, p. 5-27.
2031 De zorg voor veiligheid en gezondheid van burgers wordt wel nog steeds beschouwd als een 

kerntaak van de overheid, maar burgers worden gezien als medeverantwoordelijk voor het 
instandhouden en voor het bewaken daarvan. Zie hierover onder meer P. Van Der Vorst, 
“L’insertion dans la constitution Belge du droit à la participation sociale” in G. Van Limberghen 
en K. Salomez (ed.), Liber Amicorum Maxime Strooband, Gent, Mys & Breesch, 2001.

2032 Concreet had de RMO zeven ‘opdrachten voor bestuurders’ geformuleerd, waaronder het 
dereguleren en het creëren van meer beweeg- en handelingsruimte aan burgers en maatschap-
pelijke organisaties Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Bevrijdende Kaders. Sturen op 
verantwoordelijkheid, Den Haag, SDU uitgevers, 2002.
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semi-publieke organisaties) zich meer zouden moeten gaan richten op de burgers 
en op hun (zorg-)noden, eerder dan de (nationale) overheid zelf. De burgers zou-
den, in lijn met de participatie van burgers aan collectieve instituties en arrange-
menten binnen het oude gildewezen, daardoor vanzelf meer “actief betrokken 
raken bij het functioneren van de instellingen”.2033 Het Nederlandse kabinet deelde 
de visie van het RMO dat het verantwoordelijkheidsgevoel en het verantwoorde-
lijke gedrag van burgers groter zullen worden naarmate de overheid zich meer 
terugtrekt.2034 De eigentijdse overheid moet, in de kabinetsvisie 2002, terughou-
dend zijn ten aanzien van de eigen ambities, en ruimte bieden aan burgers en hun 
organisaties, zodat deze zelf op de kerntaken actief en krachtig zou kunnen optre-
den. Het kabinet verwees daarbij nadrukkelijk naar de rol van de zogenaamde 
‘civil society’. Met de term civil society werd volgens het kabinetsstandpunt “niet 
alleen de door burgers gedragen maatschappelijke organisaties bedoeld, maar ook 
meer informele uitingen van burgerzin, dat betekent dat ook op de res publica 
gerichte optredens van individuele burgers deel uitmaken van de civil society.”2035 
Volgens het kabinet had de burger “verwachtingen van de overheid die niet waar-
gemaakt kunnen worden, terwijl de overheid op haar beurt eveneens uitgaat van 
een weinig realistisch burgerschapsconcept”. Het kabinet pleitte voor een ‘moder-
nisering’ van de relaties van de overheid met de ‘civil society’, vanuit een ‘eigentijds 
concept van burgerschap’: “Het kabinet denkt dan aan een burger die zelfredzaam, 
mondig en betrokken is, hetgeen zich niet in de eerste plaats uit in het indienen van 
tegen de overheid gerichte eisen, klachten en beroepen, maar veeleer in maatschap-
pelijke zelforganisatie en initiatieven”2036 De verzorgingsstaat zou volgens het 
kabinet moeten worden “hervormd tot een participatiestaat”.2037 Deze participa-
tiestaat zou enerzijds van burgers en hun organisaties verwachten dat zij ‘op eigen 
benen staan’ en zou hen anderzijds meer direct willen betrekken in het beheren 
en beheersen van risico’s. Daardoor zou de overheid haar ‘onvervreemdbare kern-
taken’ beter kunnen uitvoeren.2038 De agenda is duidelijk: de overheid wil terug 
naar een meer participatieve samenleving. De burger moet opnieuw zelf verant-

2033 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, Bevrijdende Kaders. Sturen op verantwoordelijk-
heid, Den Haag, SDU uitgevers 2002.

2034 Met ‘terugtrekken’ wordt dan bedoeld: (1) minder regels en – daaraan verbonden – (2) het 
afstoten van overheidstaken en het verminderen van de overheidsuitgaven.

2035 Het kabinet verwijst daarbij naar een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) uit 2002 over ‘De toekomst van de nationale rechtsstaat 
(Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), De toekomst van de nationale 
rechtsstaat, Den Haag 2002. 113-151) en naar een publicatie van Dekker (P. Dekker, De oplos-
sing van de civil society. Over vrijwillige asociaties in tijden van vervagende grenzen, Den Haag 
2002, 15).

2036 Kabinetsvisie ‘Andere overheid’, zie www.epractice.eu/fi les/media/media_300.pdf.
2037 Kabinetsvisie ‘Andere overheid’, zie www.epractice.eu/fi les/media/media_300.pdf.
2038 Als voorbeeld van een dergelijke kerntaak van de overheid noemde het kabinet ‘het recht op 

veiligheid’; Kabinetsvisie ‘Andere overheid’, zie www.epractice.eu/fi les/media/media_300.pdf.
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woordelijkheid opnemen om sociale risico’s in de samenleving te beheren.2039 
Daarmee moet ook het claimen richting de overheid worden ingeperkt. De over-
heid is, naar eigen zeggen, niet in staat om alle problemen in de maatschappij te 
voorkomen of te beheersen. Het tonen van betrokkenheid en het erkennen van 
problemen door de overheid betekent niet automatisch dat de overheid verant-
woordelijk is voor het probleem dan wel de aansprakelijkheid op zich zal nemen. 
Het verwachtingspatroon van maatschappelijke actoren zal daarmee in overeen-
stemming gebracht moeten worden, aldus het eerste kabinet-Rutte in zijn beleids-
nota in 2011.2040

1440. De vraag die zich daarbij natuurlijk opdringt, is te weten hoe ‘de over-
heid’ ‘de burger’ kan stimuleren en faciliteren om zelf verantwoordelijkheid op te 
nemen (bv. wat betreft  het ex ante2041 verantwoord omgaan met asbestgezond-
heidsrisico’s in de samenleving, zie hierover reeds hoofdstuk vijf). De Ameri-
kaanse rechtsfi losofe en juriste Nussbaum pleit in dit verband voor de ontwikke-
ling en aanscherping van empatische ‘rationele emoties’ via literatuur, 
wetenschappen en kunst als grondslag van een actief burgerschap:

2039 De meest recente visie van het Nederlandse kabinet-Rutte stemt op dat vlak pessimistisch. Ze 
is (nog steeds) gericht op de wens van de overheid om verder terug te treden waarbij het ‘actief 
burgerschap’ wordt ingezet als een retorisch argument in de discussie over de onbedoelde 
neveneff ecten van de verzorgingsstaat. De gedachte is dat ‘de burger’ te afh ankelijk en te pas-
sief is geworden omdat hij zich de afgelopen decennia meer en meer is gaan verlaten op de 
verzorgingsarrangementen waarop hij meent aanspraak te mogen maken. Zie in deze zin de 
kabinetsnota ‘Integratie, Binding, Burgerschap’ van het Nederlandse kabinet van 16 juni 2011: 
“Het kabinet zet de komende jaren in op het versterken en verruimen van betrokken burger-
schap. Oogmerk is een trendbreuk in de maatschappelijke ontwikkeling waarbij in de afgelopen 
decennia in het kader van de verzorgingsstaat de burger, professionals en maatschappelijke 
organisaties steeds meer verantwoordelijkheden uit handen zijn genomen, om door overheids-
diensten te worden uitgevoerd en te worden behartigd. Die ontwikkeling loopt in de huidige tijd 
op tegen de grenzen van middelen en menskracht waarover de overheid beschikt en in de voor-
zienbare toekomst kan beschikken. Ook los daarvan moet worden vastgesteld dat deze ontwik-
keling er toe bijdraagt dat burgers steeds meer in de positie van consument en cliënt van publieke 
diensten en zorg worden gebracht, en steeds minder in de positie van betrokken en verantwoor-
delijk burger. Het draagt bij aan een klimaat waar voor de oplossing van ieder probleem naar de 
overheid wordt gekeken en creativiteit, betrokkenheid en oplossingsvermogen van mensen verlo-
ren gaat of zich slechts in kritiek op de overheid uit. Die situatie is niet houdbaar.” (Kabinetsnota 
16 juni 2011, Integratie, Binding, Burgeschap, www.rijksoverheid.nl/bestanden/documenten-
en./integratienota.pdf).

2040 Het Nederlandse kabinet heeft  zijn visie op de activering van burgers benadrukt naar aanlei-
ding van zijn standpunt over het rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM) ‘Nuchter omgaan met risico’s’ in 2003. (G. de Hollander en A. Hanemaaijer, 
Nuchter omgaan met risico’s, Milieu- en Natuurplanbureau en RIVM rapport 251701047/2003, 
zie www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/251701047.pdf).

2041 Zie hierover A.L.M. Keirse, “Alterum non laedere; voorkom schade! Grondbeginsel van het 
aansprakelijkheidsrecht” in S.D. Lindenbergh (red.), Een nieuwe aanpak; inleidingen gehouden 
op het symposion van de Vereniging van Letselschade Advocaten 2010, Den Haag, Sdu, 2010, 
p. 1-26.
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“It cannot be emphasized too strongly that what I am advocating, what I want from art 
and literature, is not erudition; it is empathy and the extension of concern. (…) I do not 
follow Tolstoy in thinking that a compassionate citizenry should turn away from art that 
has educational prerequisites that are not met by all society’s members; for I believe that 
there is a prima facie and general correlation between artistic merit and the ability to 
engage the personality at a deep level. Th e fact that Sophoclean tragedy inspires compas-
sion for human suff ering and the fact that it is a great and powerful poetry are not 
independent facts: it is the poetic excellence that conveys compassion to the spectator, 
cutting through the habits of the everyday. (…) such works (…) help us to overcome men-
tal obstacles to full political rationality (within which I include rationality in 
emotion).”2042

1441. Ook Koppen en Hessing hebben vastgesteld dat de mate waarin burgers 
actief geneigd zijn tot solidariteit met benadeelden en het gezamenlijk verzekeren 
van sociale risico’s, afh angt van de mate waarin mensen bepaalde gebeurtenissen 
als een directe bedreiging voor henzelf herkennen.2043 Wat er ook van zij, uit de 
beleidsnota’s van de overheid over de nood aan een actief burgerschap, spreekt de 
angst voor een algemene ontwikkeling in de samenleving waarbij steeds meer 
burgers zichzelf zijn gaan (h)erkennen als ‘slachtoff ers’ van sociale risico’s, voor 
wie de overheid integraal moet zorgen, terwijl de overheid precies wil terugtreden 
door haar takenpakket te reduceren en door substantiële verantwoordelijkheden 
over te dragen aan private partijen zoals de private verzekeringsmarkt en semipu-
blieke instituties zoals woningcorporaties, die vanuit een empatisch begrepen 
solidariteit gemeenschappelijk zouden moeten instaan voor de nazorgplicht bij de 
realisatie van nieuwe sociale risico’s.

1442. Het aansprekende van de retoriek over ‘actief burgerschap’ is dat burgers 
niet langer worden gezien als willoze slachtoff ers van sociale processen en soci-
ale dilemma’s in de samenleving, maar als competente leden ervan die zelf, zoals 
het geval was in de pre-industriële samenleving, mee instaan voor de eigen col-
lectieve instituties en arrangementen.2044 De institutionele en sociaaleconomi-
sche context waarin burgers geconfronteerd worden met sociale risico’s is van-
daag echter anders dan deze die gold in de achtiende en negentiende eeuw. Het 
ligt voor de hand dat het louter terugplooien op vroegere, grotendeels verdwenen 
instituties, collectieven en andere netwerken, thans niet meer mogelijk is.2045 De 

2042 M. Nussbaum, Upheavals of thought. Th e intelligence of emotions, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2001, p. 432-433; zie ook meer recent over de rol van het onderwijs hierin: M. 
Nussbaum, Not for Profi t: Why Democracy Needs the Humanities, Princeton University Press, 
2010, 187 p.

2043 J.-P. Vilain en C. Lemieux, “La mobilisation des victimes d’accidents collectifs. Vers la notion 
de ‘groupe circonstanciel’”, Politix 1998, p. 135-160.

2044 Integratienota ‘Integratie, binding, burgerschap’ (16 juni 2011), zie www.rijksoverheid.nl/docu-
menten-en-publicaties/notas/2011/06/16/integratienota.html.

2045 Opvallend is dat vele nieuwe maatschappelijke instituties zich thans wel ontwikkelen (daarbij 
kan gedacht worden aan de zich thans ook steeds breder ontwikkelende initatieven voor 
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overheid kan dan ook niet volstaan met een louter ‘terugtreden’. Individuele 
zelfredzaamheid van burgers bestaat immers niet zonder de achtergrond van 
voor alle burgers toegankelijke sociale voorzieningen.2046 Vastgesteld kan wor-
den dat de overheid zich thans echter in een spagaat bevindt tussen de wens om 
zo veel mogelijk te voldoen aan het ideaal van de ‘goede samenleving’ enerzijds 
en de eigen budgettaire beperkingen, de grenzen aan de verzorgingsstaat ander-
zijds. De opvang van sociale risico’s wordt daarbij meer en meer gezien als een 
kostenpost, en dan vooral als een te privatiseren kostenpost. Ultiem komt dit 
neer op de door Beck benoemde (post)moderne industriële samenleving die 
steeds meer een risico-samenleving wordt, waarbij (alle) risico’s niet meer inge-
calculeerd kunnen worden en waar burgers zich enerzijds wel bewust zijn van 
allerlei nieuwe sociale risico’s maar zich anderzijds niet meer voldoende verze-
kerd weten tegen deze risico’s via collectieve arrangementen.

1443. De ‘rising expectations’ van burgers op het vlak van veiligheid en gezond-
heid, die hun grondslag vinden in de naoorlogse  periode van economische groei 
en welvaart naast de ontwikkeling van de verzekeringen als schadevergoedings-
instrument, hebben uiteindelijk geleid tot de welvaarts- of verzorgingsstaat (zie 
hoofdstuk twaalf). Het fi jnmazige netwerk aan (sociale) rechten en voorzieningen 
dat deze verzorgingsstaat kenmerkt, schept door zijn open-einde-karakter echter 
fi nanciële beheersproblemen, waardoor de overheid zelf meer en meer terugtreedt 
omwille van de budgettaire en materiële beperkingen waarmee ze zich gecon-
fronteerd ziet.

De uitbesteding van de kosten verbonden aan sociale risico’s leidt echter vaak 
tot dilemma’s die niet met een economische logica kunnen opgelost worden. 
Sociale risico’s lenen zich immers niet goed als een te verhandelen ‘product’ op de 
verzekeringsmarkt. Dat kan ook moeilijk anders: Faure en Hartlief hebben in dit 
opzicht mijns inziens terecht beklemtoond dat private en sociale vergoedings-
systemen niet met elkaar kunnen ingewisseld worden.2047 Private verzekeraars 
moeten hun selectiebeleid goed kunnen blijven uitvoeren, willen de private ver-
zekeringen beheersbaar blijven.2048 Beslissingen over wanneer en in welke geval-

arbeidsongeschiktheidsverzekeringen bv.) maar dat deze voornamelijk gedragen en benut 
worden door een homogene groep aan hoogopgeleiden en dus nog geen breed maatschappe-
lijkbereik hebben. Precies ten aanzien van de sociaal zwakkeren bij wie de sociale (zorg-)
noden het hoogst zijn is de participatie aan deze nieuwe collectieve instituties, maar ook aan 
de bestaande sociale structuren zoals de arbeidsmarkt, gering; F. Vandenbroucke, Op zoek 
naar een redelijke utopie: de actieve welvaartsstaat in perspectief, Leuven, Garant, 2000, p. 152 
e.v.

2046 Bij wijze van voorbeeld kan verwezen worden naar het recent verschenen WRR-rapport 
Vertrouwen in burgers (2012). Zie voor een eerste rapport over de nieuwe rol van de burger 
reeds het WRR-rapport Eigentijds burgerschap, Den Haag, Sdu Uitgevers, 1992.

2047 B. Mattéi, “La normalisation des accidents du travail: l’invention du risque professionnel”, Les 
Temps modernes 1976, p. 988-1003.

2048 M. Faure, a.w. 1995, p. 1227-1235; M. Faure en T. Hartlief, “Een schadefonds als alternatief 
voor aansprakelijkheid en verzekering?”, RM Th emis 1998, p. 211-228. De kritiek van verzeke-
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len dekking voor sociale risico’s verleend moet worden, staan doorgaans, zoals 
reeds enkele malen aangeduid, ver af van de vraag of de schadeveroorzaker 
onrechtmatig heeft  gehandeld. Het gaat om een proces waarin sociale verant-
woordelijkheden centraal staan die een ruimere maatschappelijke draagwijdte 
hebben en die daarom ook een antwoord vanuit het sociale recht vereisen2049, 
eerder dan een verwrongen redenering vanuit het aansprakelijkheidsrecht.

14.2.2.2. De responsieve overheid: de selectieve oprichting van schadefondsen als 
antwoord op de limieten van het sociale schadevergoedingsrecht2050

1444. Zoals in deel drie aangeduid, zijn alle overheden naar aanleiding van de 
asbestkwestie in alle onderzochte landen overgegaan, overigens juist niet terug-
getreden, maar overgegaan tot de oprichting van bijzondere schadefondsen voor 
de vergoeding van asbestgerelateerde gezondheidsschade.2051 Dit betekent dan 
ook meteen dat het beeld van de ‘terugtredende overheid’ in de praktijk genuan-
ceerd moet worrden. Wat betreft  de aanpak van enkele specifi eke sociale risico’s 
(zoals schade uit verkeersongevallen, rampenschade, asbestgezondheidsschade, 
schade uit geweldmisdrijven enz.), trad de overheid de afgelopen jaren immers 
niet terug, maar trad de overheid integendeel juist nadrukkelijk op de voorgrond 
door het oprichten en het fi nancieren van bijzondere collectieve arrangementen 
onder de vorm van ‘schadefondsen’. Het is precies die overheid die in allerlei 
beleidsnotities aangegeven heeft  te willen terugtreden, die ook de roep van bij-
voorbeeld de asbestslachtoff ers om een hogere schadeloosstelling uit te keren dan 
gangbaar is op grond van de sociale verzekeringen, heeft  opgepakt. Vanuit het 
rechtssysteem bezien, heeft  de toevoeging van nieuwe collectieve arrangementen 

raars dat zij meer en meer moeten opdraaien voor overheidstaken lijkt dan ook niet onge-
grond.

2049 R. Claassen, Markt en zorg. Filosofi sche grensverkenningen, Paul Cremerslezing 2006, p. 9-14; 
F.T. Schut, De zorg is toch geen markt? Laveren tussen marktfalen en overheidsfalen in de 
gezondheidszorg Inaugural Lecture, 2003, zie http://repub.eur.nl/res/pub/7284.

2050 Zie over schadevergoeding door fondsvorming: “Alternatives to liability and liability insu-
rance for the compensation of pollution damage”, T.M.A. 1987, p. 83 e.v; P. Jourdain, Le nou-
veau droit des malades, Paris 2002, p. 86 e.v.; E.L. Hulst, “Schadefondsen bij rampen” in: A. 
Akkermans en E. Brans (red), Aansprakelijkheid en schadeverhaal bij rampen, Nijmegen, Ars 
Aequi Libri 2002, p. 196-208; H. Bocken, “Rechtstreekse verzekeringen voor derden en andere 
wisseloplossingen voor aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsverzekering” in J. Rogge (ed.), 
Liber Amicorum Rene Van Compel, Kluwer Rechtswetenschappen, Diegem, 1998, p. 23-38; H. 
Bocken, “La responsabilité sans faute en droit belge” in X, In memoriam Jean Limpens, 
Antwerpen, Kluwer, p. 85-115; H. Bocken, “Van fout naar risico. Een overzicht van de objec-
tieve aansprakelijkheidsregelingen naar Belgisch recht”, a.w. 1984, p. 329-415; H. Bocken, 
“Alternatives to liability and liability insurance for the compensation of pollution damage”, 
T.M.A. 1987, p. 83 e.v; M. Faure en T. Hartlief, “Een schadefonds als alternatief voor aanspra-
kelijkheid en verzekering?”, RM Th emis 1998/7, p. 211-228; L. Dommering-van Rongen, Schade 
vergoeden door fondsvorming, Deventer, Kluwer, 1996; zie ook E. de Kezel, “Een oplossing voor 
de asbestproblematiek via schadevergoedingsfondsen?” TvP 2008, p. 17-28.

2051 T. Hartlief, “Schadefondsen en de rol van de overheid” in J.M. Barendrecht e.a. (red.), Kring 
van aansprakelijken bij massaschade, Den Haag, Koninklijke Vermande, 2002, p. 61 e.v.
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tot gevolg dat het schadevergoedingsveld nog meer gediff erentieerd is geworden; 
vandaag bestaat een mix aan sociale en private schadevergoedingsinstrumenten 
die door de invididuele gedupeerde, afh ankelijk van de concrete context, kunnen 
worden ingezet tot vergoeding van schade. Daaruit blijkt opnieuw dat het aan-
sprakelijkheidsrecht, ondanks de oprekking die het heeft  gekend, nog steeds geen 
goed vergoedingssysteem is voor de vergoeding van gezondheidsschade van een 
brede groep gedupeerden van sociale risico’s. De overheid voorziet daarom ook 
meer en meer in specifi eke, op één groep gedupeerden toegesneden vergoedings-
arrangementen, zoals blijkt uit de aanpak van de asbestproblematiek.

1445. De overheden in Frankrijk, België en Nederland hebben, zoals in hoofd-
stuk elf aangeduid, nu alle drie een bijzondere vergoedingsregeling opgericht voor 
de vergoeding van asbestgezondheidsschade, dit wel grotendeels onder druk van 
de commotie in de media en (dus) van de publieke opinie over het ‘asbestschan-
daal’. Het ging daarbij telkens om een juridische constructie, die weliswaar van 
land tot land verschilde, maar waarbij steeds in mindere of meerdere mate een 
beroep werd gedaan op de algemene middelen ten behoeve van asbestgedupeer-
den en dit dus ongeacht de vraag of de schadeveroorzaking onrechtmatig was. 
Waar het asbestfonds in België en Frankrijk een echt schadefonds is geworden dat 
is opgericht ter vervanging van aansprakelijkheid en verzekering (enkel in België 
vormt het schadefonds een exclusieve wisseloplossing; in Frankrijk is cumulatie 
van de vordering met de inzet van het reguliere aansprakelijkheidsrecht onder 
voorwaarden toegelaten), is het asbestfonds in Nederland opgericht als een voor-
schot- en waarborgfonds dat de werking van het reguliere aansprakelijkheids-
recht onverlet laat. Al deze nieuwe collectieve voorzieningen hebben met elkaar 
gemeen dat ze werden opgericht in de veronderstelling dat de problemen die ont-
staan bij de toepassing van het private en sociale schadevergoedingsrecht met de 
werking van een dergelijk fonds kunnen worden opgelost, en dat het hetzij onwen-
selijk hetzij onmogelijk is dat private partijen een beroep doen op het aansprake-
lijkheidsrecht2052 of op de beperkte insteek van de bestaande sociale verzekerin-
gen. Hoewel de asbestfondsen voorzien in een hogere vergoeding dan de sociale 
verzekeringen, is het ook duidelijk dat in de gevallen waar het gaat om ‘massa-
schade’ uit sociale risico’s, het uitgangspunt van een volledige vergoeding niet 
makkelijk te bereiken valt; het gaat dus eerder om een ‘redelijke’ nazorg en niet 
om een ‘absolute’ nazorg.

1446. Juridisch kan men vragen stellen bij de beslissing om specifi eke catego-
rieën slachtoff ers van (nieuwe) gezondheidsrisico’s redelijke nazorg te bieden en 
andere niet, in het licht van het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel.2053 Een 

2052 J.P. Hustinx en C.J.J.M., Stolker, “Massaschade en fondsvorming”, VA, 1997, p. 58 e.v.
2053 E. de Kezel, “Asbest, soft enon, Pukkelpop: de vragen die we nog moeten stellen”, Juristenkrant 

2011, afl . 237, 10.
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typisch voorbeeld van een dergelijk vanuit het gelijkheidsbeginsel twijfelachtig 
onderscheid is het onderscheid dat gemaakt wordt tussen asbestslachtoff ers naar-
gelang van de aard van hun asbestziekte. Zo kunnen slachtoff ers van een arbeids-
gerelateerde longkanker of larynxkanker in België bijvoorbeeld, zelfs wanneer ze 
erkend zijn als slachtoff er van een asbestgerelateerde beroepsziekte door het 
Fonds voor beroepsziekten, in tegenstelling tot slachtoff ers van mesothelioom, 
geen gebruik maken van de nieuwe wettelijke regeling van het Belgische asbest-
fonds. Hoewel ook zij door de overheid dus erkend zijn als slachtoff ers van een 
asbestblootstelling (in het kader van de beroepsziekteregeling), hebben zij voor 
het restant van hun schade niet automatisch recht op een maatschappelijke 
genoegdoening via een vergoeding uit het Asbestfonds, in tegenstelling tot meso-
thelioomslachtoff ers. Voor hen rest zelfs het alternatief van het aansprakelijk-
heidsrecht niet, aangezien ze vallen onder het toepassingsgebied van de beroeps-
ziekteregeling, waardoor de aansprakelijkheidsvordering tegen de werkgever 
voor het verhalen van het restant van de schade uitgesloten is (zie hierna hoofd-
stuk elf).

1447. Een ander twijfelachtig onderscheid is het onderscheid dat de wetgever 
heeft  gemaakt tussen slachtoff ers van asbestgerelateerde longaandoeningen en 
slachtoff ers van andere professionele kanker. Tot hiertoe heeft  de wetgever immers 
enkel voorzien in een schadeloosstelling voor asbestslachtoff ers en niet voor 
slachtoff ers van andere ziekten die gerelateerd zijn aan de blootstelling aan che-
mische stoff en in het arbeids- of ruimere leefmilieu (wel bv. bijzondere vergoe-
digsregeling Bovenkarspel). Voor het rechtssysteem is minstens even belangrijk 
de vraag naar de toepasselijkheid van dit alternatief compensatiesysteem voor 
andere gevallen van gezondheidsschade.

1448. Men kan zich daarbij, met de Belgische Nationale Arbeidsraad in 
20052054, ook de vraag stellen of het sterven door een asbestziekte werkelijk zo 
bijzonder is dat asbestslachtoff ers een uitzonderingspositie dienen toebedeeld te 
krijgen in vergelijking met andere gelaedeerden.2055 Ook andere stoff en en werk- 
of leefgewoonten scheppen risico’s op ernstige en specifi eke gezondheidsschade. 
Zo zou de problematiek van fi jn stof en verontreiniging van de luchtkwaliteit 
mede verantwoordelijk zijn voor een nieuwe variant van longkanker.2056 Ook het 
rapport-de Ruiter onderkende dit risico: “De beoogde ‘vangnet’ constructie vraagt 
sterke overheidsbetrokkenheid en houdt een aanzienlijk fi nancieel risico in, mee 
door de precedentwerking die van deze optie voor andere beroepsziektenclaims 

2054 Advies nr. 1517 van 27 juni 2005, www.nar.be.
2055 W. Van Boom, “Een uiting van maatschappelijke betrokkenheid”, AV&S 2005, p. 66.
2056 Zie berichtgeving hierover in Het Parool van 12  januari 2008 en De Morgen van 14  januari 

2008.



Hoofdstuk 14. De opvang van asbestgerelateerde gezondheidsschade
als ‘nieuw’ maatschappelijk risico

Intersentia 689

uitgaat.”2057 Niet zozeer de grondslag van dergelijke bijzondere vergoedingsrege-
lingen is mijns inziens problematisch, want die is gewoon de uitdrukking van de 
‘wil van de wetgever’. Dat geldt evenmin voor het normatieve karakter van de 
uitgekeerde vergoedingen, want dat vormt enkel een probleem wanneer het 
beroep op andere schadevergoedingssystemen wordt uitgesloten of verregaand 
wordt beperkt. Wél problematisch is de vraag naar de precedentwerking ten aan-
zien van bepaalde andere gezondheidsrisico’s en de beleidsruimte van de wetge-
ver in dit verband. Wanneer de overheid bijzondere vergoedingsfondsen opricht, 
gaat het er telkens om dat de overheid het als haar plicht beschouwt om ten aan-
zien van een specifi eke groep aan gedupeerden de solidariteit te laten spelen. Een 
en ander lijkt gebaseerd te zijn op de gedachte dat het billijk is dat bepaalde buiten 
het ‘normale veld’ vallende maatschappelijke risico’s gelijk over de gemeenschap 
worden verdeeld. De mogelijke aansprakelijkheid van de overheid voor gebrekkig 
toezicht zal daarbij ook vaak op de achtergrond een rol spelen. De keuze voor de 
oprichting van asbestfondsen in de onderzochte landen het afgelopen decennium 
lijkt echter eerder beïnvloed te zijn geweest door de zichtbaarheid van de proble-
matiek van de slachtoff ers (en daaraan gekoppeld: de maatschappelijke veront-
waardiging erover) dan door de intrinsieke ernst of omvang ervan. Dat heeft  ook 
te maken met de angst van de overheid voor sociale onrust. Burgers vormen een 
bedreiging voor de economische en politieke stabiliteit wanneer zij in hun gevoel 
van sociale gezondheid en veiligheid (lichamelijke gezondheid en welzijn, een 
goed huis, zekerheid voor de toekomst enzovoort) bedreigd worden. De overheid 
lijkt om die reden ook heel selectief waar het de keuze tussen ‘terugtreden’ of 
‘optreden’ betreft . Enkel in de gevallen waarin de overheid het politiek oppor-
tuun of noodzakelijk acht om de verantwoordelijkheid op te nemen voor de 
oplossing van een probleem zal zij voor een specifi eke categorie slachtoff ers tus-
senkomen, en hulp bieden die het niveau van de sociale zekerheidsregelingen 
overtreft . Politieke druk is echter geen goede grondslag voor rationeel overheids-
beleid.

1449. Het argument van het Nederlands kabinet, naar aanleiding van het uit-
vaardigen van de vergoedingsregeling voor asbestslachtoff ers, was bijvoorbeeld 
dat het hier om een zo uitzonderlijke situatie met een groot aantal slachtoff ers 
betrof, dat een vergelijkbaar geval zich niet zou kunnen voordoen.2058 Het gege-
ven dat sindsdien door de beleidsmakers ook al is nagedacht over de vorming 
van een OPS-fonds in Nederland spreekt een en ander tegen.2059 De Nationale 

2057 J. de Ruiter, a.w. 1997.
2058 “Naar het oordeel van het kabinet is de problematiek van asbestslachtoff ers dermate uniek en 

specifi ek – er is sprake van een lange latentie-periode en een veelal korte overlevingsduur na het 
moment van diagnosticering – dat een compensatieregeling als beoogd geen precedentwerking 
naar andere beroepsziekten zal hebben.”

2059 Zie www.verenigingops.nl/fonds.php.
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Ombudsman concludeerde zo ook in zijn rapport over de aanpak van de 
Q-koorts door de overheid in Nederland dat naast het aanbieden van excuses, 
een fi nanciële tegemoetkoming voor schrijnende gevallen een eerste stap 
was.2060 Ook over de vorming van een fonds voor soft enonslachtoff ers2061 en 
slachtoff ers van pesticiden werd recent bijvoorbeeld gedebatteerd in België.2062 
Dat de asbestslachtoff ers als uitzonderlijke groep een bijzondere vergoedingsre-
geling verdienen overtuigt (mij) dus niet. Ook de motivering van de Belgische 
Nationale Arbeidsraad ten aanzien van de oprichting van een fonds voor asbest-
slachtoff ers overtuigt niet. De raad oordeelde dat het opportuun voorkomt om 
een dergelijk fonds op te richten, omdat asbestgerelateerde ziekten “een sociaal 
risico creëren dat niet voldoende in aanmerking wordt genomen door de 
gemeenschap.”2063 Welke de grondslag is van de vaststelling dat asbestziekten 
(en overigens enkel mesothelioom in dit geval) een sociaal risico creëren dat niet 
voldoende in aanmerking wordt genomen door de gemeenschap werd daarbij 
niet toegelicht.2064

1450. Voorop zou nochtans moeten staan dat de overheid haar keuze voor tus-
senkomst voor specifi eke categoriëen gedupeerden robuust kan verantwoorden. 
De overheid heeft  weliswaar een grote beleidsruimte, maar beleidsvrijheid is 
uiteraard geen vrijgeleide voor willekeur. Dat de overheid de rol niet op zich kan 
nemen van een ‘assureur multirisque’ staat voorop: er zijn grenzen aan de beschik-
bare middelen, zodat een afwijking daarop (de overheid voorziet in iets meer 
naast de ‘gewone’ socialezekerheidsvoorzieningen) terwijl ze voorts juist meer 
‘terugtreedt’, geëxpliciteerd en beargumenteerd zou moeten worden – en daar 
wringt nog vaak de schoen. De vraag in welke gevallen de overheid in iets meer 
mag voorzien voor een specifi eke groep burgers is in de kern een vraag naar soci-
ale rechtvaardigheid. In dit verband kan verwezen worden naar de Amerikaanse 
politieke fi losoof John Rawls die in 1971 zijn ideëen over een rechtvaardige 
samenleving en de rol van de overheid daartoe heeft  uitgewerkt in zijn boek A 
Th eory of Justice. In de eerste plaats vormt dit boek een kritiek op het economisch 
liberalisme. Economisch liberalisme heeft  volgens Rawls vanuit een verkeerd 
begrepen vrijheidsidee lange tijd het accent gelegd op de zogenaamde ‘negatieve 
vrijheden’, dit wil zeggen het recht om door anderen met rust te worden gelaten 
(het laissez-faire), waar de staat op moet toezien. Rawls contrasteert deze ‘nega-

2060 De Nationale Ombudsman, Het spijt mij. Over Q-koorts en de menselijke maat (2012), Zie 
www.nationaleombudsman-nieuws.nl/sites/default/fi les/rapport_2012-100_over_q-koorts_
en_de_menselijke_maat_0.pdf.

2061 Zie www.dekamer.be/doc/CCRI/html/53/ic392x.html.
2062 Zie www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1194776/cdh-wil-fonds-voor-slachtoff ers-van-pesti-

ciden-oprichten.aspx.
2063 Nationale Arbeidsraad, Advies nr. 1517 van 16 juni 2005 met betrekking tot het wetsvoorstel 

over het asbestfonds, zie www.cnt-nar.be/ADVIES/advies–1517.pdf.
2064 Zie hierover E. de Kezel, “Asbest, soft enon, Pukkelpop: de vragen die we nog moeten stellen”, 

Juristenkrant 2011, afl . 237, 10.
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tieve vrijheden’ met ‘ positieve vrijheden’ waar de staat over moet waken en waar-
voor de staat moet instaan, dit wil zeggen de mogelijkheden voor elk individu in 
de samenleving om een waardig bestaan te kunnen opbouwen en het afdwingen 
van de verplichtingen die burgers in dat opzicht jegens al hun naasten zouden 
moeten kunnen honoreren. Vooraleer ieder individu zich vrij kan ontwikkelen in 
de samenleving is immers een bepaald minimum aan welvaart, onderwijs, 
gezondheidszorg (het zogenaamde ‘sociaal, economisch en cultureel kapitaal’) 
nodig, en de staat heeft  de plicht om daarvoor te zorgen. Rawls werkte in 1971 een 
theorie uit die gestoeld was op het beginsel van een onpersoonlijke sociale recht-
vaardigheid (‘ fairness as justice’).2065 Volgens Rawls behelst de vraag naar (proce-
durele en, daaruit voortvloeiend, distributieve), dus sociale, rechtvaardigheid in 
de samenleving, de twee volgende deelvragen: ‘Waarom zouden we ons recht-
vaardig gedragen?’ en ‘Hoe ziet een rechtvaardige samenleving eruit?’ Rawls 
beantwoordde deze beide deelvragen aan de hand van een experiment, waarbij hij 
de lezer uitnodigde om een samenleving te ontwerpen, inclusief alle rechtsregels 
en de verdeling van alle goederen, vanachter een sluiter van onwetendheid (veil of 
ignorance) over de eigen positie in die nieuwe samenleving (de zogenaamde origi-
nal position). In dergelijke omstandigheden ontwerpt eenieder die logisch en rati-
oneel nadenkt volgens Rawls automatisch een rechtvaardige samenleving. We 
willen immers niet het risico lopen dat we zelf het slachtoff er zouden worden van 
sociale risico’s op armoede en arbeidsongeschiktheid. Volgens Rawls zal eenieder 
volgens de speltheorie van de rationele keuze opteren voor één van beide alterna-
tieven; hetzij het voordeel van de meest gunstige mogelijkheid voor eenieder 
maximaliseren (de zogenaamde ‘maximax-regel), hetzij het nadeel van de meest 
ongunstige mogelijkheid voor eenieder minimaliseren (de zogenaamde ‘maxi-
min-regel’).2066 Vervolgens gaat Rawls uitgebreid in op de vraag hoe de rechtvaar-
dige samenleving er dan precies zou uitzien, en, vanuit deze principes, wat de 
moraal is van rechtvaardig menselijk handelen. Wat het ‘goede’ voor iemand pre-
cies inhoudt, hangt af van de basic structure of society en van de primary social 
goods, aldus Rawls. Een rechtvaardige samenleving behoort iets aan te doen, aan 
de initieel ongelijke verdeling van primary social goods (het economisch, sociaal 
en cultureel kapitaal van burgers), onder meer via de herverdeling van sociale 
goederen. Met de ‘basic structure of society’ bedoelt Rawls het geheel van sociale 
instituties (waaronder het rechtssysteem, de politiek, de economische en sociale 
orde, het gezin, de vrije markt enzovoorts) die de rechten en plichten van burgers 
bepalen en verdelen en hun vooruitzichten beïnvloeden. Wanneer de basic struc-

2065 J. Rawls, A theory of justice, Oxford, University Press, 1973, p. 7-93; K. Raes, “Th e ethics of 
community and the ethics of justice. A misunderstood relationship” in A.W. Musschenga, A. 
Soeteman en B. Voorzanger, Morality, Worldview and the Law, Assen, Van Gorcum, 1992, 
p. 191-205.

2066 J. Rawls, A theory of justice, Oxford, University Press, 1973, p. 7-93; K. Raes, “Th e ethics of 
community and the ethics of justice. A misunderstood relationship” in A.W. Musschenga. A. 
Soeteman & B. Voorzanger, Morality, Worldview and the Law, Van Gorcum, 1992, p. 191-205.
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ture of society zélf de oorzaak is van de ongelijkheid in primary goods tussen bur-
gers, dan kan een herverdeling van rijkdom of inkomen nooit (voldoende) recht-
vaardig zijn, ongeacht de mate van compensatie.2067De nadruk van het 
overheidsoptreden moet volgens Rawls daarom in eerste instantie liggen op het 
beschermen van de basisvrijheden, die voor iedereen gegarandeerd moeten zijn. 
Daarnaast moet de samenleving (de overheid) streven naar een zo billijk moge-
lijke verdeling van de materiële goederen vanachter een sluiter van ontwetend-
heid (cf. de Kantiaanse maxime).2068Deze benadering van Rawls kan mijns inziens 
ook de handvatten aanreiken om over te gaan tot een inhoudelijke invulling van 
sociale rechtvaardigheid bij de vraag voor welke specifi eke categoriëen gedupeer-
den de overheid in een bijzondere hulp via uitkeringen mag voorzien, rekening 
houdend met de werking van de bestaande private en sociale verzekeringen. Zoals 
reeds benadrukt moet de overheid zich daarbij ook goed bezinnen over haar ver-
anderende rol: de overheid kan niet zomaar terugtreden en ad hoc in bijzondere 
vergoedingsregelingen voorzien. En waar de overheid wel kan terugtreden, bete-
kent dit nog dat aansprakelijkheden voor zorgtaken elders zullen worden neerge-
legd, met name in die gevallen waar geen mogelijkheid bestaat op uitkeringen via 
sociale voorzieningen. Ook daar moet de overheid op bedacht zijn.

14.3. CONCLUSIE

1451. Een interessante evolutie in het schadevergoedingsrecht in asbestschade-
zaken, is dat, naast de bestaande sociale zekerheidsregelingen, en ondanks het 
gegeven dat er thans sprake is van een steeds meer ‘terugtredende overheid’, 
nieuwe collectieve vergoedingsarrangementen zijn opgericht in alle onderzochte 
landen, onder de vorm van asbestschadefondsen. Het aansprakelijkheidsrecht is 
ondanks de oprekking ervan in asbestschadezaken nog geen goed mechanisme 
gebleken om gezondheidsschade te vergoeden. In België en Frankrijk richtte de 
overheid, die kennelijk de verantwoordelijkheid voelde om in een redelijke nazorg 
te voorzien voor asbestgedupeerden, naast de bestaande beroepsziekteverzekerin-
gen, specifi eke schadefondsen voor asbestbenadeelden op met als doel om de 
schade te vergoeden die nog niet door de bestaande sociale verzekeringen gedekt 
werd (hetzij omdat de gedupeerde geen toegang heeft  tot de regeling, hetzij omdat 
de reële schade feitelijk de forfaitiare vergoedingsgrenzen overtreft ). Ook in 
Nederland heeft  de overheid initiatieven genomen om het lot van de specifi eke 

2067 J. Rawls, A theory of justice, Oxford, University Press, 1973, p. 7-93; K. Raes, “Th e ethics of 
community and the ethics of justice. A misunderstood relationship” in A.W. Musschenga. A. 
Soeteman & B. Voorzanger, Morality, Worldview and the Law, Van Gorcum, 1992, p. 191-205.

2068 J. Rawls, A theory of justice, Oxford, University Press, 1973, p. 7-93; K. Raes, “Th e ethics of 
community and the ethics of justice. A misunderstood relationship” in A.W. Musschenga. A. 
Soeteman & B. Voorzanger, Morality, Worldview and the Law, Van Gorcum, 1992, p. 191-205.
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groep van asbestslachtoff ers te verbeteren, via de oprichting van een bemidde-
lingsinstituut en, als vangnet, ook via de oprichting van een voorschot- dan wel 
waarborgfonds. Deze specifi eke vergoedingsfondsen zien op een normatieve ver-
goeding van de schade van asbestgedupeerden naast of in vervanging van de 
bestaande vergoedingsmechanismen zoals het aansprakelijkheidsrecht en de pri-
vate en sociale verzekeringen. Via fondsen is dus een specifi ek stuk extra sociale 
zekerheid gecreëerd uit de algemene overheidsmiddelen. Het aansprakelijkheids-
recht en de bestaande sociale verzekeringen verdwenen daarbij als vergoedings-
systeem niet van het toneel, maar werden, wat de toepasselijkheid betreft , naar de 
achtergrond verschoven. Voorop kwam de snelle en effi  ciënte vergoeding van 
slachtoff ers van nieuwe asbestrisico’s te staan, vergoeding die niet meer afh anke-
lijk wordt gesteld van het zoeken naar verantwoordelijken op grond van het aan-
sprakelijkheidsrecht.

1452. Fondsvorming kan interessante oplossingen aanreiken in de gevallen 
waar specifi eke (nieuwe) risico’s onverzekerbaar blijken te zijn, of wanneer het 
aansprakelijkheidsrecht en de aansprakelijkheidsverzekeringen als privaat ver-
goedingssysteem om andere redenen falen. Fondsen keren veelal genormeerde 
vergoedingen met gefi xeerde bedragen uit, die doorgaans lager zijn dan de scha-
devergoeding die de benadeelde via een aansprakelijkheidsprocedure zou kun-
nen krijgen, maar tegelijk toch vaak hoger zijn dan de uitkeringen binnen het 
reguliere socialezekerheidsstelsel. Dat kan wel problematisch zijn wanneer de 
benadeelden een verplichte aanspraak moeten doen op het fonds en hun rechten 
om op een ander vergoedingssysteem een beroep te doen, daarmee verloren zien 
gaan door feitelijke of juridische hindernissen (cf. de asbestos trust funds in de 
Verenigde Staten). Met de inzet van schadefondsen kunnen wel bijvoorbeeld de 
kosten van juridische procedures en alle daarmee samenhangende kosten voor-
komen worden (kosten voor rechtshulp, de inzet van de rechterlijke macht en de 
personeelslasten verbonden aan de rechtbank, de kosten van de inzet van deskun-
digen en personeelslasten aan de zijde van de verzekeraar). Een te grote inzet van 
het aansprakelijkheidsrecht kan immers de economische positie van marktpar-
tijen in extreme gevallen uit balans brengen, waardoor ook de draagkracht van 
het rechtssysteem zijn limieten kan bereiken, zoals blijkt uit de asbestos litigation 
in de Verenigde Staten. Hoe groter het aantal claims en de omvang van de ver-
goedbare schade zullen zijn, hoe meer energie de aansprakelijke personen of hun 
verzekeraars in hun verdediging zullen steken en hoe meer rechtsmiddelen zij 
zullen aanwenden, of geneigd zouden kunnen zijn om te schikken, zelfs zonder 
goede grondslag voor aansprakelijkheid.

1453. Het is goed dat de overheid daarop bedacht is, en nieuwe antwoorden 
formuleert om met nieuwe sociale risico’s om te gaan (cf. het antwoord van de 
arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekering begin vorige eeuw om met 
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oude sociale risico’s om te gaan).2069 Waar de overheid vandaag enerzijds terug-
treedt, valt op dat de overheid voor specifi eke nieuwe sociale riscio’s wel in een 
redelijke nazorg voorziet voor schade uit bepaalde sociale risico’s (zoals het 
geval is met de asbestriscio’s), en dit als een volgende stap in het systeem van de 
sociale verzekeringen. De verschillende behandeling van specifi eke groepen 
benadeelden vergt echter een onderzoek naar de betekenis daarvan voor andere 
groepen benadeelden: het onderscheid in behandeling moet geëxpliciteerd en 
gemotiveerd kunnen worden. Het juridische gelijkheidsbeginsel impliceert 
immers dat de overheid niet zonder meer kan volstaan met het creëren van ad 
hoc vergoedingsarrangementen van schade uit specifi eke sociale risico’s. Er 
moeten keuzes worden gemaakt en dus goede argumenten aangereikt voor de 
beslissing om specifi eke categorieën slachtoff ers beter of anders te gaan behan-
delen dan andere.2070 Waarom kunnen asbestslachtoff ers wel een vergoeding 
verkrijgen voor hun gezondheidsschade, maar slachtoff ers van andere gevaar-
lijke stoff en2071, niet? Deze laatste dienen de gemeenrechtelijke vorderingsmo-
gelijkheden aan te wenden naast de basisuitkeringen van sociale zekerheid, met 
alle moeilijkheden vandien (identifi catie van de aansprakelijke dader, bewijslast 
inzake de fout en het causaal verband, problemen van insolvabiliteit van de aan-
sprakelijke enzovoort). Institutionele diversiteit in publieke vergoedingsregelin-
gen is op zichzelf niet strijdig met het juridische gelijkheidsbeginsel, maar er 
moeten goede redenen voor zijn. Een verschillende behandeling van slachtoff ers 
van persoonsschade die dezelfde schade gemeen hebben, ligt immers niet voor 
de hand.

1454. De vraag rijst dan, meer algemeen; voor welke specifi eke risico’s en voor 
welke groepen benadeelden de overheid in ‘iets meer’ moet of mag voorzien con-
form de verwachtingen van slachtoff ers tot vergoeding van zo veel mogelijk 
schade. De overheid is geen multirisk-verzekeraar, en kan dat om budgettaire 
redenen ook niet worden. De groeiende veiligheids- en gezondheidsverwachtin-
gen in de samenleving hebben op dit moment weliswaar al tot nieuwe sociale 
vergoedingsarrangementen binnen het schadevergoedingsrecht geleid, maar de 
denkkaders daarvoor lijken thans nog niet aanwezig te zijn. De focus op een 
inhoudelijke invulling aan de hand van het Rawlsiaanse concept van sociale 

2069 S. Fredericq, Risques modernes et indemnisation des victimes de lésions corporelles, Brussel, 
Bruylant, 1990, p. 221 e.v.

2070 H. Bocken, “Gelijkheid in aansprakelijkheid – De rechtspraak van het Arbitragehof en de ont-
wikkeling van het aansprakelijkheidsrecht” in X, De herziening van de bevrijdende verjaring 
door de Wet van 10 juni 1998. De gelijkheid hersteld?, Kluwer, Gandaius, 1999, p. 1-36; E. de 
Kezel, “Schadevergoeding bij asbestschade”, NJW 2008, p. 282-299.

2071 Cf. de onlangs door de media beschreven gezondheidsklachten van gezinnen in woningen met 
een met purschuim geïsoleerde vloer (zie hierover www.nieuws.nl/699952/Meer_problemen_
met_purschuim_vloer_Nuon). Ook door het isntrijken van gebinten en houten vloeren met 
houtbeschermingswerk Xylamon zouden chronische gezondheidsklachten bij verschillende 
gedupeerden zijn ontstaan (zie bv. Antwerpen 15 juni 2011, AR nr. 2009/AR/2699).
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rechtvaardigheid kan mijns inziens wel een kader aanreiken dat toelaat om de 
beslissing van de overheid om in specifi eke gevallen wel en in andere gevallen niet 
tussen te komen via de oprichting van bijzondere vergoedingsregelingen, inzich-
telijk, voorspelbaar en maatschappelijk aanvaardbaar en de kosten ervan beheers-
baar, te maken. 
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HOOFDSTUK 15
SAMENVATTING

15.1. WAT IS ASBESTGEZONDHEIDSSCHADE EN 
WAT IS DE MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE 
VAN DE AANWEZIGHEID VAN ASBEST IN DE 
SAMENLEVING (GEWEEST)?

1455. De drie belangrijkste ziekten die kunnen ontstaan als gevolg van een 
blootstelling aan asbest zijn asbestose, longkanker en mesothelioom. De oudst 
bekende asbestziekte is asbestose, een typische beroepsziekte die veroorzaakt 
wordt door het inademen van asbest in de professionele sfeer. Deze ziekte kan 
vergeleken worden met silicose; de zogenaamde ‘stofl ong’ van mijnwerkers Asbes-
tose treedt op na een langdurige blootstelling aan hoge concentraties asbest. 
Asbestose is een typische beroepsgerelateerde aandoening die derhalve in prin-
cipe niet voorkomt bij ‘milieuslachtoff ers’. Personen die aan asbest zijn blootge-
steld, lopen ook een verhoogd risico op het ontwikkelen van longkanker (dit is een 
tumor van het longweefsel). Bij longkanker kan het verband met asbest maar zel-
den met zekerheid worden aangetoond. Longkanker kan veroorzaakt worden 
door roken, maar kan ook het gevolg zijn van de inademing van asbestvezels. 
Oorspronkelijk werd gedacht dat enkel asbestosepatiënten een verhoogde kans 
hadden op het ontwikkelen van longkanker, aangezien de patiënten die verschijn-
selen van longkanker vertoonden, meestal ook asbestose had ontwikkeld. Th ans 
neemt men aan dat een blootstelling aan asbest, ook zonder de aanwezigheid van 
asbestose, het risico op de ontwikkeling van longkanker verhoogt. Net zoals 
asbestose treedt longkanker in beginsel pas op na een langdurige blootstelling 
aan asbest. Mesothelioom is een zeldzame vorm van kanker aan het longvlies 
(pleuraal mesothelioom) of aan het buikvlies (peritoneaal mesothelioom), ver-
oorzaakt door een blootstelling aan asbest. Buikvlieskanker treedt doorgaans op 
na een hoge beroepsmatige blootstelling aan asbest. Longvlieskanker kan ook 
optreden na een korte blootstelling aan asbest. In principe kan één asbestvezel 
mesothelioom veroorzaken. De kans dat mesothelioom ontstaat na het inademen 
van één vezel is echter verwaarloosbaar klein. Hoe hoger de concentratie aan 
ingeademde asbestvezels, hoe groter het risico wordt ingeschat. Symptomen van 
mesothelioom zijn pijn in de borst, kortademigheid, hoesten en vermagering. 
Nadat deze ziekte zich heeft  gemanifesteerd, volgt het overlijden van de patiënt 
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meestal binnen het (anderhalf) jaar. De tijd tussen het eerste moment van asbest-
blootstelling en het moment waarop de ziekte mesothelioom zich manifesteert, 
wordt statistisch overigens steeds langer en bedraagt nu al gemiddeld 45 jaar. In 
het geval van een intense blootstelling (zoals een blootstelling aan asbest in de 
professionele sfeer) is de latentietijd gemiddeld korter dan in het geval van een 
geringe blootstelling aan asbest (zoals een blootstelling in het leefmilieu). Naast 
de kwaadaardige aandoeningen, kunnen er zich ook nog enkele goedaardige aan-
doeningen voordoen ten gevolge van een blootstelling aan asbest zoals aantastin-
gen van de pleura (dit zijn de borstvliezen die de longen omhullen). De meest 
voorkomende aandoeningen in dit verband zijn verdikkingen van de pleura 
(pleurale plaques) en vochtuitstortingen tussen de pleurabladen (asbestpleuritis). 
Tussen de blootstelling aan asbest en het vormen van pleurale plaques verloopt 
minstens 20 jaar. Overigens is hiervoor weinig blootstelling nodig: reeds bij een 
relatief lage en korte expositie aan asbest kunnen de pleurale plaques optreden. 
De aan- of afwezigheid van pleurale plaques heeft  geen invloed op de mogelijk-
heid om later een asbestgerelateerde kanker te ontwikkelen, maar vormt wel een 
‘bewijs’ van de aanwezigheid van een asbestblootstelling bij de getroff ene.

1456. Het merkwaardige aan de langdurige inzet van asbest als grondstof in de 
industrie, is dat al zeer lange tijd bekend is (althans in kringen van wetenschap-
pers) en dus objectief kenbaar is dat het bijzonder gevaarlijk en risicovol is. Reeds 
in de eerste helft  van de vorige eeuw werden de fatale gevolgen van een asbest-
blootstelling aan de orde gesteld in de internationale wetenschappelijke literatuur, 
eerst in de professionele sfeer, waar de nadruk lag op het beroepsrisico op de ‘oud-
ste’ asbestziekte, asbestose en geleidelijk aan, vanaf de jaren vijft ig, ook op maligne 
tumoren, eerst op longkanker en daarna ook op mestohelioom. Sinds de jaren 
zestig van vorige eeuw raakte het verband tussen een asbestblootstelling en het 
intreden van mesothelioom algemeen bekend, en werd ook duidelijk dat niet 
alleen een blootstelling in de professionele sfeer maar ook een blootstelling in de 
para-professionele sfeer (thuisblootstelling) en in het leefmilieu risico’s op 
gezondheidsschade oplevert.

1457. De artikelen en rapporten van wetenschappers uit verschillende landen, 
waarin het verband tussen een asbestblootstelling en het intreden van de ziekte 
mesothelioom werd bevestigd, kregen vervolgens veel aandacht in publicaties 
over de gezondheidsrisico’s verbonden aan een asbestblootstelling in de industri-
ele landen wereldwijd, waaronder verschillende publicaties in Nederland, Frank-
rijk en België. Toch bleef het debat over de asbestgezondheidsrisico’s in deze peri-
ode nog beperkt tot kringen van wetenschappers, overheden, arbeidsinspecteurs 
en bedrijfsartsen: er vond met andere woorden geen publiek debat over deze 
gezondheidsrisico’s plaats.
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1458. Asbest werd tot begin van de jaren zeventig hoofdzakelijk aangewend in 
de ‘oude’ industrielanden. Rond 1900 bedroeg de wereldproductie aan asbest 
ongeveer dertigduizend ton per jaar. In 1975, op het hoogtepunt van de asbest-
productie en consumptie, steeg de hoeveelheid ruw ontgonnen asbest er tot een 
hoeveelheid van ongeveer vijf miljoen ton per jaar. Eind van de jaren zeventig 
kantelde dit model. De productie en de consumptie van asbest vertoonden in deze 
periode in de oude industrielanden een gestage daling onder invloed van de druk 
van asbesttegenstanders, proceskosten en aansprakelijkheidsprocedures, en de 
stijgende kosten die gepaard gingen met de asbestbeschermingsregelgeving en 
asbestbeperkende maatregelen, die uiteindelijk zouden culmineren in een totaal 
asbestverbod in de Europese Unie sinds 2005. In de Verenigde Staten en Canada 
is er thans sprake van een quasi-verbod op het interne gebruik van asbest. Canada 
is thans volledig gestopt met asbestexploitatie.

1459. In de nieuwe groeilanden kende de evolutie van de asbestmarkt een andere 
evolutie. Deze landen zijn eind van de jaren zeventig de nieuwe marktleiders gewor-
den op het vlak van de asbestproductie, import en verwerking. Hoewel het moeilijk 
is om exacte cijfers en statistieken te construeren omdat er geen centrale registratie 
van de gegevens met betrekking tot de asbestconsumptie en asbestproductie heeft  
plaatsgevonden in het verleden, en veelal nog steeds niet plaatsvindt in de nieuwe 
groeilanden, ziet men wanneer de wel beschikbare statistische gegevens in kaart 
worden gebracht, toch een duidelijk verband tussen de ontwikkeling van een grond-
stoff eneconomie in een bepaald land of regio en de stijgende inzet van asbest. Asbest 
heeft  zich een waar wondermiddel voor de industrie en samenleving getoond. Deze 
perceptie van asbest als wondermateriaal werd in het verleden in de oude industri-
ele landen naar voren geschoven en is vandaag nog steeds geldend in de nieuwe 
groeilanden, waardoor de bereidheid in deze landen om over te gaan tot een volle-
dig verbod, vanuit rationeel-economische motieven, niet zeer waarschijnlijk is.

1460. Th ans heeft  de wereldproductie aan asbest opnieuw het niveau bereikt van 
2 miljoen ton. In groeilanden is het risico op blootstelling aan asbest in het produc-
tieproces dus nog actueel. In de oude industriële landen kan blootstelling aan asbest 
nog plaatsvinden door de vele asbestproducten die nog aanwezig zijn in het leefmi-
lieu. De door de media thans vaak uitvergrote angst voor een incidentele en geringe 
blootstelling aan asbest moet evenwel ook genuanceerd worden. Verreweg de meeste 
gevallen van mesothelioom vinden hun oorzaak in een langdurige en/of intensieve 
blootstelling aan asbest in de beroepssfeer. Het risico op het ontwikkelen van een 
asbestgerelateerde kanker bij een qua duur en intensiteit beperkte incidentele bloot-
stelling aan asbest is statistisch veel kleiner dan het risico op het ontwikkelen van 
een asbestziekte bij een intense en langdurige beroepsmatige blootstelling.

1461. Hoewel het moeilijk is om een blootstelling in de huishoudelijke sfeer en in 
het leefmilieu te isoleren van een blootstelling in de professionele sfeer (vaak zijn de 
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verschillende bronnen van blootstelling vermengd), zijn er toch wereldwijd geval-
len vermeld waarin een loutere blootstelling aan asbest in het leefmilieu of het 
louter wonen in de nabijheid van asbestfabrieken volstond voor de ontwikkeling 
van mesothelioom. Daarbij moet wel benadrukt worden dat het heel moeilijk is in 
dergelijke beschrijvingen om een blootstelling in de professionele sfeer en een afge-
leide blootstelling van huisgenoten te onderscheiden van een blootstelling in het 
leefmilieu en dat al deze onderzoeken plaatsvonden in gebieden waar telkens 
sprake was van een zeer hoge concentratie aan asbest in het leefmilieu. Het extra-
poleren van de gegevens uit high risk exposure areas’ naar low risk exposure areas’ 
laat veel onduidelijkheid over de realiteit van de ingeschatte risico’s. Dat wordt bij 
de berichtgeving door de media over en bij de aanpak door overheden en door de 
jurisprudentie van asbestrisico’s al eens uit het oog verloren. Het grootste gedeelte 
van de asbestslachtoff ers bevindt zich vandaag nog steeds onder personen die in de 
jaren zestig en zeventig zijn blootgesteld geweest aan asbest op de werkvloer, 
omwille van de lange latentietijd tussen de blootstelling aan asbest en het ontwik-
kelen van een asbestgerelateerde ziekte.

1462. Naar de kern genomen is er op het vlak van de gezondheidsschade die 
voortvloeit uit een blootstelling aan asbest uiteraard geen verschil tussen de slacht-
off ers in de verschillende risicosferen (professionele sfeer, paraprofessionele sfeer of 
leefmilieu). Voor elke getroff ene van een asbestgerelateerde ziekte gaat het immers 
om arbeidsongeschiktheidsschade en andere vormen van economische schade en 
welzijnsverlies (zie over de verschillende juridische schadevormen die kunnen ont-
staan ten gevolge van een asbestblootstelling hierna deel drie). Maar voor de vraag 
of de benadeelde, na het oplopen van een asbestgerelateerde ziekte een recht op 
vergoeding toekomt, is de wijze van blootstelling wel relevant, omdat de oorzaak 
van de schade determinerend zal zijn voor de vraag welke vergoedingssystemen 
van toepassing zijn op de vordering, en welke schade op welke aansprakelijke (of 
verzekeraar) kan verhaald worden. Een en ander heeft  tot gevolg dat de benadeel-
den ook in de rechtspraak zullen worden opgedeeld in de opgesomde drie catego-
riëen, afh ankelijk van de oorzaak, de bron, van blootstelling aan asbest. Ook voor 
de overheid zijn asbestgedupeerden in de professionele sfeer en daarbuiten ver-
schillende doelgroepen van beleid.

15.2. WAARDOOR IS ASBEST ‘PLOTS’ UITGEGROEID 
TOT EEN BELANGRIJK MAATSCHAPPELIJK 
THEMA VAN VOLKSGEZONDHEID?

1463. Historisch onderzoek wijst uit dat sociale risico’s door de decennia heen 
meer en meer een kwestie van publiek belang zijn geworden. Benadrukt moet 
worden dat deze evolutie vooral gezien moet worden tegen de achtergrond van het 
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verdwijnen van de kleinschalige netwerken van familie, buurten, dorpen en gil-
den. Vanuit historisch perspectief bezien wordt de periode na de industriële revo-
lutie gekenmerkt door een ‘bevrijding’ uit talloze statuten waarbinnen een deel 
van de economische activiteiten en de beschermingsstructuren tegen sociale 
risico’s waren gekantonneerd. Meer in het algemeen zorgden de kleinschalige 
instituties in de samenleving (familie, gilden, buurten) ervoor dat een groot deel 
van de rechtsbescherming van de persoon tegen de klassieke sociale risico’s 
(armoede, ziekte, werkloosheid, ouderdom) verliep via de bescherming van de 
familiale verhoudingen of beroepsverhoudingen. De articulatie in het privaat-
recht van zorgplichten als juridisch afdwingbare rechtsplichten van de werkgever 
(die door het aansprakelijkheidsrecht worden gesanctioneerd) en de verschuivin-
gen in het aansprakelijkheidsrecht van het liberale fout-aansprakelijkheidsrecht 
naar het meer responsieve risicodenken, zijn er begin vorige eeuw gekomen 
omdat de economische en maatschappelijke ontwikkelingen na de industriële 
revolutie de oude samenlevingsverbanden hadden doen afb rokkelen, zodat de 
bestaande vormen van sociale bescherming verdwenen waren. De sociale risico’s, 
waaronder de nieuwe industriële risico’s, zoals asbestgezondheidsrisico’s, werden 
niet meer binnen de eigen kring gedeeld en gedragen. Vooral het risico op arbeids-
ongevallen en beroepsziekten bleek problematisch en gaf aanleiding tot veel soci-
ale onlusten. Het zou in de onderzochte landen nog geruime tijd duren vooraleer 
de sociale bescherming in de arbeidssfeer (en vervolgens ook daarbuiten) door de 
overheid zelf centraal zou worden aangestuurd. De twintigste eeuw wordt geken-
merkt door een toenemende sturende en coördinerende rol van de overheid die 
haar greep op het economisch en maatschappelijk leven zou gaan versterken. Via 
de uitwerking van een systeem van verplichte sociale verzekeringen, dat regelma-
tig werd aangepast en uitgebreid, heeft  de overheid een gepacifi ceerde én geüni-
formeerde oplossing voor de oude sociale risico’s naar voor geschoven, die is toe-
gesneden op grote aantallen slachtoff ers.

1464. Waar het aansprakelijkheidsrecht begin vorige eeuw wel een zekere ont-
wikkeling kende richting de ontwikkeling van een risico-aansprakelijkheid, 
speelde het aansprakelijkheidsrecht als vergoedingssysteem uiteindelijk maar een 
beperkte rol bij de vergoeding van klassieke sociale risico’s. Door de uitkering van 
de overheid via de combinatie van de ontwikkeling van zorgplichten van de werk-
gever enerzijds en de ontwikkeling van sociale verzekeringen anderzijds, werd 
ook de druk op het aansprakelijkheidsrecht weggenomen, zodat er op dat ogen-
blik uiteindelijk geen sprake meer was van een bijzondere ontwikkeling. Wel leer-
den de ervaringen met klassieke sociale risico’s begin vorige eeuw dat het aanspra-
kelijkheidsrecht indien nodig een bijzondere rek kent als vergoedingsmechanisme.

1465. In de onderzochte landen werd asbest in recht en beleid lange tijd voorna-
melijk gedefi nieerd als een probleem van arbeidsveiligheid en niet als een pro-
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bleem van sociale veiligheid en maatschappelijke gezondheid. Men kan zich hier-
bij de vraag stellen of dit een gevolg is van het ontbreken van bruggen tussen 
wetenschappers en juristen en veiligheidsdeskundigen enerzijds, en andere maat-
schappelijke actoren zoals de media anderzijds. In dit verband wijs ik op het belang 
van interdisciplinariteit in de formulering en in de aanpak van een sociaal pro-
bleem. Naarmate meer wetenschappelijke disciplines zich met een kwestie inlaten, 
zal de probleemdefi nitie verbreed worden, en wordt ook de kans op het betrekken 
van andere inzichten en kennis groter. Op de schaal van de sociale risico’s zou 
asbest eind vorige eeuw gaan verschuiven van een ‘verantwoord en geaccepteerd’ 
risico begin vorige eeuw tot een ‘onacceptabel en onverantwoord’ risico eind 
vorige eeuw, met de jaren zeventig als omslagpunt van de perspectiefwisseling.

1466. De omslag in het denken over asbest vond plaats toen het economische en 
dus maatschappelijke belang van asbest verdween en onder druk van asbesttegen-
standers het asbestvraagstuk het onderwerp werd van een breed maatschappelijk 
debat met een uitdijnend aantal deelnemers. De discussies over de asbestgevaren 
die decennialang traag voortkabbelden in onzichtbare fora zoals de Belgische 
Gezondheidsraad, barstten in het laatste kwart van de vorige eeuw los als een 
belangwekkend maatschappelijk thema, dat de gemoederen tot op de dag van 
vandaag beroert. Het denken over asbest evolueerde van een arbeidsrechtelijk en 
duidelijk omschreven, en daardoor beheersbaar, gezondheidsrisico, naar een 
alomtegenwoordig en onbeheersbaar maatschappelijk probleem van volksge-
zondheid. Hoewel in de jaren zeventig nog geen overeenstemming kon bereikt 
worden over de juiste aard van de asbestgezondheidsrisico’s en hoe deze te bestrij-
den, polariseerde de discussie over de asbestgezondheidsrisico’s in deze periode 
vrij snel. Er was een ‘tegenbeweging’ ontstaan die een compromisloos verbod op 
asbest nastreefde, en daartoe onder meer eigen wetenschappers en de media 
inschakelde, hetgeen voordien nog niet echt aan de orde was geweest. Deze tegen-
beweging nam de overheid en de industrie het eigenaarschap over de asbestkwes-
tie uit handen. Enerzijds kregen zij daartoe de gelegenheid omdat in tegenstelling 
tot bijvoorbeeld de tabaksproducten het economische belang van asbest in de 
samenleving was afgenomen doordat er voldoende vervangingsproducten op de 
markt aanwezig waren en de economie verschoof van een grondstoff eneconomie 
naar een kenniseconomie en dus de effi  ciëntie van asbest daalde, anderzijds 
omdat de tijdsgeest van de jaren zeventig met de angst voor de opkomst van 
nieuwe risico’s de asbesttegenstanders wind in de zeilen gaf.

1467. Met dit alles in het achterhoofd kunnen de laatste twee onderzoeksvragen 
specifi eker bekeken worden. De vaststelling dat zowel het private als sociale scha-
devergoedingsrecht een bijzondere dynamiek hebben vertoond in de asbestkwes-
tie, is immers vooral interessant wanneer duidelijk is waardoor dergelijke ontwik-
kelingen hebben plaatsgevonden.
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15.3. HOE IS DE WETGEVER C.Q. DE JURIS PRU-
DENTIE OMGEGAAN MET DE REGULERING 
EN HANDHAVING VAN ASBEST GEZOND-
HEIDS RISICO’S EN TOT WELKE ONTWIKKE-
LINGEN HEEFT DIT GELEID?

1468. Ondanks het gegeven dat er in wetenschappelijke kringen over de kan-
kerverwekkende eigenschappen van asbest en de gezondheidsrisico’s voor de 
brede bevolking wereldwijd in de jaren zestig een consensus werd bereikt, is 
asbest desondanks nog tot in de jaren negentig op grote schaal gebruikt geweest 
in de grondstoff enindustrie wereldwijd. De vaststelling van gezondheidsrisico’s 
verbonden aan een blootstelling aan asbest zette de wetgevers en de jurispruden-
tie er dus niet meteen toe aan om deze kennis om te zetten in beleid. In de ver-
schillende bij asbestproductie en verwerking betrokken landen (pas) zijn de over-
heden en de jurisprudentie pas vanaf eind van de jaren zeventig beginnen 
optreden ter voorkoming van gezondheidsrisico’s, en dit in eerste instantie louter 
door asbestbeschermingsregelen uit te vaardigen in de professionele sfeer, en met 
betrekking tot de gevaarlijkste asbestsoorten. De gezondheidsproblemen ten 
gevolge van de productie en het gebruik van asbest vormden weliswaar al veel 
eerder een maatschappelijke ‘kost’ maar de productie van asbest heeft  lange tijd 
een groot maatschappelijk ‘nut’ gehad. De wetgever en jurisprudentie zijn dus pas 
beginnen optreden nadat het nut van asbest, relatief beoordeeld ten opzichte van 
de in de maatschappij beschikbare alternatieven, gedaald was zodat dit de maat-
schappelijke kost ervan niet langer verantwoordde.

1469. Th ans is het roer helemaal om. Het gebruik van asbest is thans verboden 
in Europa. In de praktijk hanteert de overheid in de onderzochte landen nu ook 
een nultolerantiebeleid ten aanzien van een mogelijke blootstelling aan asbest in 
de arbeidssfeer en in (publieke) gebouwen en is strikte veiligheidsreglementering 
ontwikkeld die die omgang voorschrijft , die civielrechtelijk en veelal ook straf-
rechtelijk wordt gesanctioneerd. De wetgever zelf heeft  sterk bijgedragen aan der-
gelijk proces van juridisering wat betreft  de omgang met asbest, onder andere 
door wetgeving steeds meer, soms zelfs uitsluitend, als instrument van overheids-
beleid te gaan gebruiken en de verantwoordelijkheid voor de omgang met asbest 
en asbestsanering te leggen bij de burgers en andere private partijen. Daarbij is 
van belang dat de verschuiving van publieke taken naar private partijen door de 
overheid ook zware kosten kunnen creëren voor deze partijen. De regelgeving 
met betrekking tot asbestblootstelling wordt in de praktijk bijvoorbeeld slecht 
nageleefd, zo blijkt in alle onderzochte landen, onder meer omwille van de kost-
prijs ervan voor burgers en andere private partijen. De ‘boodschap’ in verband 
met de noodzaak tot het opvolgen van de asbestsaneringsregelen of sloopregelen, 
blijft  dus steken in de samenleving. In de praktijk blijkt dat burgers en andere 
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private partijen zich tegen die boodschap afzetten of haar eenvoudigweg negeren. 
Hoewel de risico’s die verbonden zijn aan het werken met asbest en met het con-
tact met asbesthoudende producten algemeen bekend zijn (of geacht worden alge-
meen bekend te zijn), worden in de praktijk asbestmaterialen nog veelvuldig op 
een onverantwoorde wijze verwijderd, niet alleen door ondernemingen maar ook 
door burgers. Een van de oorzaken die hier een rol kunnen spelen is het gegeven 
dat de burger in de bestaande wetgeving enkel in beeld komt als een ‘passief ’ 
rechtssubject voor wie een strikt kader aan regelgeving is uitgewerkt, afh ankelijk 
van de specifi eke hoedanigheid die de wetgever voor ogen had met de regeling, 
bijvoorbeeld als ‘saneringsplichtige’ (in de milieuwetgeving), als ‘slachtoff er’ (in 
het schadevergoedingsrecht), als werknemer (in de arbeidsveiligheidswetgeving) 
als ‘consument’ (in de productveiligheidswetgeving), enzovoorts. Private partijen 
die zich kennelijk niet aangesproken voelen door het geheel aan stringente sane-
rings- en verwijderingsvoorschrift en en plichten, maar die toch op een verant-
woorde wijze willen omgaan met asbestgezondheidsrisico’s, vinden moeilijk aan-
sluiting bij de huidige asbestregulering, hetgeen tot de nodige frustraties 
aanleiding kan geven die op hun beurt weer kunnen uitmonden in het niet-nale-
ven van asbestreguleringswetgeving.

1470. Overheden kunnen niet alles controleren – en dat is ook niet wenselijk 
– dus zal er een manier moeten worden gevonden om burgers aan te zetten om 
deel te nemen aan het vormgeven van een gezonde en veilige samenleving op 
een manier die verdergaat dan alleen het najagen van het individuele korteter-
mijnbelang. De nadruk leggen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers 
veronderstelt dat burgers de tools krijgen om die verantwoordelijkheden waar te 
maken. De vraag die zich daarbij opdringt is te weten welke regelgeving in staat 
is om enerzijds, zoals nu gebeurt, gericht is op het aanpakken van de ‘achterblij-
vers’, maar tegelijkertijd ook de ‘actieve’ burgers en private partijen toelaat en 
stimuleert om zelf verantwoordelijkheid op te nemen, zonder dat het beleid 
‘doorschiet’ door al te ingrijpende en/of dure beschermings- of saneringsvereis-
ten op te leggen, zoals met de regulering van asbestrisico’s het geval was. Dat is 
echter afh ankelijk van de beleidskeuzes van de wetgever bij de omgang met 
(nieuwe) gezondheidsrisico’s, en daar heeft  een rechtswetenschapper uiteraard 
geen vat op. Wanneer de overheid taken en verantwoordelijkheden oplegt aan 
private partijen op het vlak van veiligheid en gezondheid (bv. de verplichting 
om terreinen en asbestwegen te saneren), is het wel de vraag hoe de verantwoor-
delijkheden en derhalve de taken van overheden en private partijen zich tot 
elkaar verhouden rekening houdend met het grote verwachtingspatroon van 
burgers op het vlak van veiligheid en gezondheid. Blijft  de overheid verantwoor-
delijk en derhalve aansprakelijk wanneer een veiligheids- of gezondheidsrisico 
zich realiseert en zo ja, in hoeverre? Wat zijn de nieuwe verantwoordelijkheden 
en aansprakelijkheden van private partijen? Voorop staat in ieder geval dat de 
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aansprakelijkheid steeds vanuit de eigen taakstelling zal moeten worden beoor-
deeld.

1471. Opmerkelijk is nog dat waar het gebruik van asbest in oude industriële 
landen is gestopt en er aldaar ook een echte aansprakelijkheidsgeest heerst (zie 
hierna onder 15.4), het gebruik van asbest in nieuwe groeilanden nog niet verbo-
den is en zelfs stijgend is (zie hoger onder 15.1) en die aansprakelijkheidsgeest dus 
(nog) niet overal aanwezig is. Terwijl de gezondheidsrisico’s verbonden aan asbest 
overal dezelfde zijn, is het relatieve nut van asbest in de industrie en in de samen-
leving niet overal hetzelfde, net zomin als de beschikbaarheid van alternatieven, 
waardoor de trade-off , het omslagpunt tussen economische belangen en veilig-
heid en gezondheid in landen waar altenatieven voor asbest nog niet beschikbaar 
of betaalbaar zijn, anders zal worden vastgesteld. Maar ook al lijken landen waar 
het met de zorg voor een veilig en gezond leefmilieu nog niet zo nauw is gesteld, 
op het eerste gezicht nog een safe haven, ook voor westerse multinationale onder-
nemingen, toch kan die juridische cocon doorbroken worden op basis van een 
responsief aansprakelijkheidsdenken, zoals de toenemende mate aan foreign 
direct liability claims die door gedupeerden uit derde landen tegen multinationale 
ondernemingen met zetel in de oude industrielanden, voor rechters in die landen 
worden ingesteld, thans laat zien.

15.4. HOE IS DE WETGEVER C.Q. DE JURIS-
PRU DENTIE OMGEGAAN MET ASBEST-
GEZOND HEIDSSCHADE EN TOT WELKE 
ONTWIKKELINGEN HEEFT DIT GELEID?

1472. Als eerste ‘nieuw sociaal risico’ heeft  asbest gezorgd voor een ongekende 
dynamiek in de jurisprudentie en in de wetgeving, in het aansprakelijkheidsrecht, 
op het vlak van verjaring, zorgplicht, causaliteit en schade. De afwikkeling van 
dit type vorderingen valt op zichzelf moeilijk in te passen in het aansprakelijk-
heidsrecht. Het aansprakelijkheidsrecht heeft  echter laten zien op een fl exibele 
manier te kunnen inspelen op maatschappelijke verwachtingen omtrent vergoed-
baarheid van asbestgerelateerde gezondheidsschade.

1473. Kijken we naar de ontwikkeling van de jurisprudentie met betrekking tot 
de vergoeding van asbestgerelateerde gezondheidsschade de afgelopen decennia 
in Nederland en Frankrijk (in België is er nauwelijks jurisprudentie), dan kunnen 
we een ontwikkeling ontwaren die erop gericht is om méér dan voorheen de ver-
antwoordelijkheid van partijen die veel hebben gewerkt met asbest (asbestbedrij-
ven in de primaire en secundaire asbestindustrie) te benadrukken. Vooral de 
koppeling tussen kennis en verantwoordelijkheid blijkt in asbestzaken het instru-
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ment te zijn geweest om de schade die voortvloeit uit asbestgezondheidsrisico’s te 
verplaatsen of te (her)verdelen. Vaak is het daarbij expliciet de bedoeling geweest 
om de ongelijkheid tussen gedupeerden en de asbestbedrijven en overheden te 
corrigeren, door de schade uit gezondheidsrisico’s voor rekening te brengen van 
deze laatsten die over een bepaalde kennis ‘moesten’ beschikken en desondanks 
in het licht daarvan niet adequaat hebben gehandeld. In het privaatrecht wordt er 
thans meer en meer van uitgegaan dat kennis, profi jt en verantwoordelijkheid 
met elkaar verbonden zijn. Waar de kennis is en waar profi jt wordt gehaald uit 
activiteiten, ligt ook de verantwoordelijkheid. Daarbij is ook relevant dat de zorg 
voor veiligheid, vanouds een verantwoordelijkheid van de overheid, vandaag 
meer en meer wordt doorgeschoven naar private partijen of semipublieke institu-
ties en dat er sprake is van een ontwikkeling die erop gericht is om méér dan 
voorheen de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van private partijen te benadrukken.

1474. Beleidsmatig is het voorts belangrijk om op te merken dat het aansprake-
lijkheidsrecht er niet voor gezorgd dat het asbestprobleem onder controle kwam. 
De oorzaak van de beperking van de asbestproductie lag immers niet in de vele 
aansprakelijkheidsprocedures die werden ingesteld; de vele aansprakelijkheids-
procedures zijn pas op gang gekomen nadat de inzet van asbest in de industrie om 
effi  ciëntieredenen afnam. Pas op dat ogenblik werd er een maatschappelijk asbest-
gezondheidsprobleem gezien. Het aansprakelijkheidsrecht dat vervolgens werd 
ingeroepen als antwoord op dit probleem, heeft  voor de juridische lijdensweg van 
asbestslachtoff ers weliswaar nieuwe oplossingen ontwikkeld. De drempels voor 
toegang tot het aansprakelijkheidsrecht en het schadevergoedingsrecht (en van-
daaruit ook tot de aansprakelijkheidsverzekeraars) werden voor asbestslachtoff ers, 
maar ook voor (toekomstige) gedupeerden van andere nieuwe risico’s verlaagd. 
Aan de traditionele voorwaarden van het civiele aansprakelijkheids- schadever-
goedings- en verzekeringsrecht werd getornd. Toch is het zo dat het gros van de 
asbestgerelateerde gzondheidsschade in de onderzochte landen vandaag niet ver-
goed wordt via het aansprakelijkheidsrecht als schadevergoedingssysteem, maar 
via een mix aan sociale en private vergoedingssystemen.

1475. De asbestkwestie heeft  daarbij ook geïllustreerd dat een te fl exibele inzet 
van het aansprakelijkheidsrecht de schadelast voor bepaalde groepen binnen de 
samenleving oncontroleerbaar kan maken. Wanneer de druk op rechters om res-
ponsief en empatisch recht te spreken te groot wordt, ligt immers het gevaar voor 
een ‘tunnelvisie’ of zogenaamde ‘availability bias’ op de loer, het gevaar dat de 
rechter aansprakelijkheid aanvaardt omdat een bepaald gezondheids- of veilig-
heidsrisico zich heeft  gerealiseerd, en de toegangsvoorwaarden van het aanspra-
kelijkheidsrecht daar activistisch aan aanpast. Diverse factoren dragen daaraan 
bij, zoals de vele (media-)aandacht die rampen en schokkende gebeurtenissen 
krijgen, en de groeiende maatschappelijke overtuiging dat alle, of in ieder geval zo 
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veel mogelijk schade moet worden vergoed. Het zou natuurlijk niet zo mogen zijn 
dat de enkele omstandigheid dat er sprake is van een groep slachtoff ers met ern-
stige schade, voldoende is om aansprakelijkheid in het leven te roepen, althans 
wanneer we het recht willen zien als de uitkomst van natural justice, datgene wat 
maatschappelijk gezien of ervaren wordt als rechtvaardig. Dat is te meer het geval 
nu een uitbreiding van de toegang tot het aansprakelijkheidsrecht in een indivi-
duele asbestzaak, uiteraard ook kan en zal worden toegepast in situaties waarbij 
vergelijkbare risico’s spelen, dus ook zijn betekenis heeft  voor andere gedupeer-
den.

1476. De wetgever en de jurisprudentie werken, zo blijkt uit de asbestkwestie, 
vooralsnog vooral ex post. Wat dit laatste betreft , is een belangrijke vraag dan ook 
hoe het recht in de toekomst kan omgaan met de regulering van nieuwe gezond-
heidsrisico’s en daarmee, hoe ex ante een adequaat evenwicht tussen voorrang 
aan economische belangen en voorrang aan maatschappelijke gezondheid en vei-
ligheid kan worden vastgesteld, waardoor voorkomen kan worden dat nieuwe 
maatschappelijke gezondheidsproblemen, zoals asbestgezondheidsproblemen 
ontstaan. Het veroorzaken van zelfs voorzienbare schade is op zichzelf immers 
niet onrechtmatig. Het veroorzaken van voorzienbare schade wordt pas onrecht-
matig wanneer men onvoldoende voorzorg heeft  genomen. De vraag is dus hoe-
veel zorg vereist is, en daarmee, wat het criterium is om in een concreet geval te 
bepalen hoeveel zorg vereist is? Hoe kan ex ante met andere woorden een ade-
quaat evenwicht (omslagpunt) vastgesteld worden tussen de voorrang aan econo-
mische belangen en de voorrang aan maatschappelijke gezondheid en veiligheid 
om te voorkomen dat het aansprakelijkheidsrecht te veel wordt opgerekt wanneer 
er daadwerkelijk een maatschappelijk gezondheidsprobleem ontstaat? Een ant-
woord op die vraag wordt mijns inziens niet geleverd door het voorzorgsbeginsel 
an sich maar door een nadere afweging van diverse gezichtspunten of parameters 
in het licht van de concrete omstandigheden van het geval, zoals reeds opgesomd 
door de Hoge Raad in zijn jurisprudentie met betrekking tot de verantwoordelijk-
heid van de eigenaars van gevaarlijke stoff en (zie randnummers 555 e.v.). Het gaat 
daarbij onder meer om:
– de kans op schade;
– de aard en de ernst van de eventuele schade en de bezwaarlijkheid van voor-

zorgsmaatregelen;
– de bij de risicodrager geldende kennis van de gevaren;
– de aanwezigheid van veiligheidsvoorschrift en;
– de redelijkerwijs te treff en maatregelen om de verwezenlijking van de gevaren 

te voorkomen;
– de mate van urgentie van het treff en van zodanige maatregelen en het tijdsbe-

stek waarbinnen deze zouden kunnen worden gerealiseerd.
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1477. Belangrijk is dat de ervaringen in de asbestkwestie leren dat het noodza-
kelijk is om het reguleringsvraagstuk (met inbegrip van de handhaving daarvan) 
en het vergoedingsvraagstuk van elkaar te scheiden. Immers, waar het veroorza-
ken van schade op zichzelf nog niet onrechtmatig is (dit is enkel het geval wan-
neer niet de voldoende voorzorg of zorg aan de dag wordt gelegd), hebben de 
verwachtingen op het vlak van veiligheid en gezondheid thans wel het karakter 
van een absoluut ‘recht op nazorg’ aangenomen. In mijn onderzoek heb ik vastge-
steld dat de aanwezigheid van sociale verzekeringen een dempende werking kan 
hebben op een te grote druk op het aansprakelijkheidsrecht als vergoedings-
systeem.

1478. In België bijvoorbeeld, waar er sprake is van een arbeidsongevallen- en 
beroepsziekteregeling met inbegrip van een immuniteitsregeling voor de werkge-
ver, is er nauwelijks sprake geweest van ontwikkelingen in het aansprakelijk-
heidsrecht onder invloed van de asbestproblematiek, hoewel België, net als Neder-
land en Frankrijk, ook in de top van de asbestverwerkende landen staat en ook in 
de top van de landen met het grootste aantal asbestslachtoff ers. In landen waar 
professionele schadeverzekeringen ontbraken en alleen algemene ziekteverzeke-
ringen (al dan niet goed uitgebouwd) aanwezig waren, zoals Nederland is de ont-
wikkeling van het aansprakelijkheidsrecht het grootst geweest. De noodzaak om 
asbestgerelateerde schade te verhalen via het aansprakelijkheidsrecht zal uiter-
aard veel groter zijn wanneer niet de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken 
van laagdrempelige sociale verzekeringen. Vooraleer een gezondheidskwestie in 
potentie kan uitgroeien tot een probleem van volksgezondheid, en dus voldoende 
‘herkend’ en benoemd kan worden als een issue door opinion makers is het in de 
eerste plaats van groot belang, dat de schade (in de zin van: de negatieve gevolgen 
bij realisatie van het risico), blijft  liggen bij de getroff enen. Individuele problemen 
zullen door de betrokken benadeelden en door de bredere samenleving pas geper-
cipieerd (en door de media als opinion makers ook opgepakt) worden als sociale 
problemen, op het ogenblik dat de schade die terechtkomt bij (een groep van) 
benadeelden, daar ook blíjft  liggen. Wanneer en in de mate dat individuele pro-
blemen opgelost worden via vergoedingsarrangementen, zal er uiteraard geen 
sprake (meer) zijn van te vergoeden schade, en dus van een vergoedingsvraagstuk 
of sociaal probleem. Dit geldt in de eerste plaats voor de oude sociale risico’s (de 
‘klassieke’ levensrisico’s op arbeidsongeschiktheid, armoede, werkloosheid), 
maar geldt ook, zoals de asbestkwestie heeft  aangetoond, voor de nieuwe sociale 
risico’s die in de defi nitie van Ulrich Beck kunnen samengevat worden als de 
onbeheersbare neveneff ecten van de industrialisatie en van de welvaartssamenle-
ving. Omwille van de intrinsieke hindernissen van het aansprakelijkheidsrecht, 
dat enkel ingezet kan worden mits het bewijs van een fout, is het aansprakelijk-
heidsrecht op zichzelf geen goed mechanisme om aan de veiligheids- en gezond-
heidsverwachtingen van burgers te voldoen; immers: het aansprakelijkheidsrecht 
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en de aansprakelijkheidsverzekeringen vergoeden per defi nitie niet alle schade – 
alleen de door een fout veroorzaakte schade.

1479. Om de rationaliteit binnen het aansprakelijkheids- en schadevergoeding-
recht te behouden, is het goed dat de overheid daarop minstens bedacht is, en in 
dat verband ook al nieuwe antwoorden heeft  geformuleerd om met nieuwe sociale 
risico’s om te gaan (cf. het antwoord van de arbeidsongevallen- en beroepsziekte-
verzekering begin vorige eeuw om met oude sociale risico’s om te gaan), waarmee 
ook een dempende werking op de inzet van het aansprakelijkheidsrecht kan wor-
den gerealiseerd. Waar de overheid vandaag enerzijds weliswaar terugtreedt, in 
vergelijking met de steeds stijgende rol van de overheid vorige eeuw, valt op dat de 
overheid voor specifi eke nieuwe sociale riscio’s anderzijds tegelijk ook op de voor-
grond treedt en in bijzondere vergoedingsarrangementen voorziet (zoals voor 
asbestriscio’s). De behoeft e aan een reële bescherming tegen sociale risico’s is van 
alle tijden en bleek ook in de asbestkwestie prominent voorop te staan. Interes-
sant is dan ook dat, naar aanleiding van de asbestkwestie, in alle onderzochte 
landen door de wetgever nieuwe collectieve arrangementen zijn opgericht voor de 
opvang van specifi eke asbestgezondheidsrisico’s onder de vorm van schadefond-
sen. Deze schadefondsen vormen als het ware een derde ‘stadium’ in de ontwik-
keling van de sociale verzekeringen. In België en Frankrijk richtte de overheid, 
naast de bestaande beroepsziekteverzekeringen, specifi eke schadefondsen op 
voor asbestbenadeelden, met als doel om de schade te vergoeden die nog niet door 
de bestaande sociale verzekeringen gedekt is (hetzij omdat de gedupeerde geen 
toegang heeft  tot de regeling, hetzij omdat de reële schade feitelijk de forfaitiare 
vergoedingsgrenzen overtreft ). Ook in Nederland heeft  de overheid initiatieven 
genomen om het lot van de specifi eke groep van asbestslachtoff ers te verbeteren, 
via de oprichting van een bemiddelingsinstituut en, als vangnet, ook via de 
oprichting van een voorschot- dan wel waarborgfonds. In alle drie de onderzochte 
landen is duidelijk geworden dat waar het gaat om gezondheidsschade uit sociale 
risico’s, het uitgangspunt van een volledige vergoeding via de tussenkomst van 
publieke schadefondsen echter niet makkelijk te bereiken valt en dat we dat 
 überhaupt als samenleving misschien ook wel niet moeten willen bereiken. Een 
redelijke schadevergoeding volstaat.

1480. Het juridische gelijkheidsbeginsel impliceert echter dat de overheid niet 
zonder meer kan volstaan met het creëren van ad hoc vergoedingsarrangementen. 
De vraag rijst dus, meer algemeen; voor welke specifi eke risico’s en voor welke 
groepen benadeelden de overheid in ‘iets meer’ moet of mag voorzien. De over-
heid is geen multirisk-verzekeraar, en kan dat om budgettaire redenen en het stij-
gend aantal nieuwe gezondheidsrisico’s, ook niet (meer) worden. De groeiende 
veiligheids- en gezondheidsverwachtingen in de samenleving hebben op dit 
moment weliswaar al tot nieuwe sociale vergoedingsarrangementen binnen het 
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schadevergoedingsrecht geleid, maar de denkkaders daarvoor lijken thans nog 
niet aanwezig te zijn. De focus op een inhoudelijke invulling aan de hand van het 
Rawlsiaanse concept van sociale rechtvaardigheid kan mijns inziens wel een 
kader aanreiken dat toelaat om de beslissing van de overheid, om in specifi eke 
gevallen wel en in andere gevallen niet tussen te komen via de oprichting van 
bijzondere vergoedingsregelingen, inzichtelijk, voorspelbaar en maatschappelijk 
aanvaardbaar maken, en de kosten ervan ook beheersbaar.



Intersentia 711

SUMMARY
ASBESTOS, HEALTH AND SAFETY

A comparative analysis of tort law 
applied to asbestos cases

Th e theme ‘Asbestos, health and safety. A comparative analysis of tort law 
applied to asbestos cases’ was chosen as the subject for a dissertation, because 
asbestos as a health risk has led to great dynamism in the fi elds of both tort law 
and social security law, and because asbestos has become an important social 
issue on account of its massive industrial use in the past and the large number of 
victims as a result of their exposure to asbestos.

Th is study focuses on the question: To what developments in tort law and social 
security law has asbestos led with regard to dealing with responsibility, health 
and safety and what has caused these developments?

Th is leads to the following four subquestions that are studied more closely in this 
dissertation and that are summarily answered hereaft er:

(1) What is asbestos health damage and what is (has been) the social relevance 
of the presence of asbestos in society?

(2) Why has asbestos all of a sudden become an important social issue?
(3) How have the legislator and the courts dealt with the regulation and the 

enforcement of asbestos health risks and what developments have resulted 
from this?

(4) How have the legislator and the courts dealt with asbestos health damage 
and what developments have resulted from this?

A study was made of Belgian, Dutch and French law. Th ese three legal systems 
were selected, not only on account of the great social relevance of the asbestos 
problem in these countries, but also because these legal systems provide various 
solutions that are relevant and applicable to the other legal systems.

Belgian and French law are based on the principle of risque professionnel with its 
own and exclusive compensation scheme, as opposed to Dutch law, which is 
based on the principle of risque social, functioning alongside Dutch tort law. It 
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may nevertheless be concluded that the tort and social security law systems in 
the three countries have grown more towards one another, as a result of the 
asbestos cases. France, for example, saw an abundance of case law in the fi eld of 
employer’s liability as a result of the asbestos cases, and in the Netherlands the 
reintroduction of a social security system based on the risque professionnel is 
being considered at present, in part due to the asbestos cases. Th e various legal 
developments in the various countries present fascinating insights into the 
compensation of damage based on old and new social risks in general, and on 
the compensation of asbestos-related health damage in particular.

1. WHAT IS ASBESTOS HEALTH DAMAGE 
AND WHAT IS (HAS BEEN) THE SOCIAL 
RELEVANCE OF THE PRESENCE OF ASBESTOS 
IN SOCIETY?

Th e three main illnesses that may arise as a result of an exposure to asbestos are 
asbestosis, lung cancer and mesothelioma. Th e oldest known asbestos illness is 
asbestosis, a typical occupational illness that is caused by breathing in asbestos 
in the occupational sphere. Th is illness may be compared to silicosis, the 
so-called black lung of miners. Asbestosis manifests itself aft er a lengthy 
exposure to high concentrations of asbestos. Asbestosis is a typical occupation-
related condition. Persons who have been exposed to asbestos also run an 
increased risk of developing lung cancer (i.e. a tumor of the lung tissue). In cases 
of lung cancer conclusive proof of the relationship with asbestos can only rarely 
be established. Lung cancer may be caused by smoking, but may also be the 
result of breathing in asbestos fi bres. It was originally thought that only 
asbestosis patients ran an increased risk of developing lung cancer, as the 
patients who showed signs of lung cancer had generally also developed 
asbestosis. At present the general opinion is that an exposure to asbestos, even in 
the absence of asbestosis, increases the risk of developing lung cancer. Like 
asbestosis, lung cancer in principle only manifests itself aft er a lengthy exposure 
to asbestos. Mesothelioma is a rare form of cancer of the pulmonary membrane 
(pleural mesothelioma) or of the peritoneum (peritoneal mesothelioma), caused 
by an exposure to asbestos. Peritoneum cancer usually manifests itself aft er a 
high occupational exposure to asbestos. Cancer of the pulmonary membrane 
may also manifest itself aft er a short exposure to asbestos. One single asbestos 
fi bre may in principle cause mesothelioma. However, the chance of mesothelioma 
developing aft er breathing in one single fi bre is negligible. Th e higher the 
concentration of asbestos fi bres breathed in, the higher the risk is estimated to 
be. Symptoms of mesothelioma are pain in the chest, shortness of breath, 
coughing and loss of weight. Aft er the manifestation of this illness, the patient 
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usually dies within one (or one and a half) year. In fact, the period between the 
fi rst exposure to asbestos and the manifestation of mesothelioma has statistically 
increased and at present already amounts to an average of 45 years. In cases of 
intense exposure (e.g. exposure to asbestos in the occupational sphere), the 
latency period on average is shorter than in cases of a minor exposure to asbestos 
(e.g. an exposure in the living environment). Apart from the malignant 
conditions, some benevolent conditions may also manifest itself as a result of an 
exposure to asbestos, e.g. impairments of the pleura (i.e. the thoracic membranes 
enveloping the lungs). Th e most common conditions in this respect are pleural 
thickenings (pleural plaques) and eff usions between the pleural blades (asbestos 
pleurisy). Th e period between the exposure to asbestos and the manifestation of 
pleural plaques amounts to a minimum of 20 years. In fact, little exposure is 
needed: in case of a relatively low and short exposure to asbestos, pleural plaques 
may already manifest themselves. Th e presence or the absence of pleural plaques 
does not infl uence the possibility to develop an asbestos-related cancer in a later 
stadium, but it does constitute ‘proof ’ that the victim was exposed to asbestosis.

Th e remarkable thing about the lengthy use of asbestos as a raw material in 
industry is that it has been known and therefore objectively knowable for a very 
long time, that asbestos is an especially dangerous and risky material. Already in 
the fi rst half of the last century, the fatal consequences of an exposure to asbestos 
were discussed in international scientifi c literature, at fi rst in the occupational 
sphere, emphasizing the occupational risk of the ‘oldest’ asbestos illness, 
asbestosis, and later, as of the fi ft ies, also of malignant tumours, at fi rst lung 
cancer and later also mesothelioma. As of the sixties of the last century, the link 
between the exposure to asbestos and the manifestation of mesothelioma 
became generally known, and it also became clear that not only exposures in the 
occupational sphere, but also exposures in the paraprofessional sphere (exposure 
at home) and in the living environment carry the risk of health damage. Th e 
articles and reports of scientists in various countries that confi rmed the link 
between an exposure to asbestos and the manifestation of the illness 
mesothelioma, at that time received a lot of attention in publications on the 
health risks of an exposure to asbestos in the industrial countries worldwide, 
including various publications in the Netherlands, France and Belgium. 
Nevertheless, the debate on asbestos health risks in this period was limited to 
circles of scientists, governments, labour inspectors and company doctors. In 
other words, there was no public debate on these health risks.

Until the start of the seventies of the last century, asbestos had been used 
predominantly in the ‘old’ industrial countries. Around 1900 the world 
production of asbestos amounted to approximately thirty thousand tons per 
year. In 1975, at the peak of the production and consumption of asbestos, the 
amount of raw exploited asbestos had risen to an amount of approximately fi ve 
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million tons per year. Towards the end of the seventies the tide turned. In this 
period the production and consumption of asbestos in the old industrial 
countries showed a continuous decline, due to the pressure of asbestos 
opponents, litigation costs and liability procedures, and the rising costs following 
from the regulations for the protection against asbestos and the measures for the 
limitation of asbestos, which in the end would culminate in a total ban on 
asbestos in the European Union as of 2005. Th e United States of America and 
Canada at present have a quasi-ban on the internal use of asbestos. Canada does 
not export asbestos any more.

In developing countries the asbestos market showed a diff erent evolution. 
Toward the end of the seventies of the last century newly industrialized countries 
had become the new market leaders in the fi eld of the production, the import 
and the processing of asbestos. Although it is diffi  cult to construe exact fi gures 
and statistics, as in the past the data regarding the consumption and production 
of asbestos were not centrally registered and nowadays mostly still are not in the 
newly industrializing countries, the processing of the available statistical data 
nevertheless shows a clear link between the development of an industrial 
economy and the increased use of asbestos. Asbestos has proven itself to be a real 
magic material both for industry and for society. Th is perception of asbestos as a 
magic material was advanced in the old industrial countries in the past, and at 
present still prevails in the newly industrializing countries, as a result of which 
the readiness in these countries to implement a full ban on asbestos is not very 
probable for rational economic reasons.

Nowadays the worldwide production of asbestos has again reached the level of 2 
million tons. Th erefore, in growth countries the risk of an asbestos exposure in 
the production process is still realistic. In the old industrial countries an 
exposure to asbestos is still possible via the many asbestos products that are 
present in the living environment. However, the fear of an incidental and minor 
exposure to asbestos, which at present is oft en being blown up by the media, also 
needs a carefully nuanced view. Th e overwhelming majority of mesothelioma 
cases is caused by a lengthy and/or intensive exposure to asbestos in the 
occupational sphere. Th e risk of developing an asbestos-related cancer in case of 
an incidental exposure to asbestos that is limited as regards duration and 
intensity, is statistically much smaller than the risk of developing an asbestos 
illness in case of an intense and lengthy occupational asbestos exposure.

Although it is oft en diffi  cult to isolate exposure in the domestic sphere or in the 
living environment from exposure in the occupational sphere (as oft en the 
various sources of exposure are intermingled), worldwide cases are known, in 
which the mere exposure to asbestos in the living environment, or the mere 
living close to asbestos factories suffi  ced for the development of mesothelioma. 
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However, it must be emphasized, that in such descriptions it is very diffi  cult to 
discern an exposure in the occupational sphere and a derived exposure of family 
members from an exposure in the living environment, and that all the medical 
investigations so far took place in areas with a very high concentration of 
asbestos in the living environment. Th e extrapolation of data from high risk 
exposure areas’ to low risk exposure areas’ leaves much uncertainty as to the 
reality of the estimated risks. Both government regulators and media oft en tend 
to lose track of this. At present, the majority of asbestos victims still consists of 
persons who in the sixties and seventies were exposed to asbestos at work, 
because of the long latency period between the exposure to asbestos and the 
development of an asbestos-related illness in that period.

As regards health damage caused by an exposure to asbestos, there is essentially 
no diff erence between the victims in the diff erent risk spheres (professional 
sphere, paraprofessional sphere or life environment). For each victim suff ering 
from an asbestos-related illness, occupational disability damage, other types of 
economic damage and the loss of well-being are at stake. However, the cause of 
the damage will be crucial for the question which compensation systems will be 
applicable to the claim, and what damage can be recovered from which liable 
person (or insurer). As a result, victims will also be classifi ed in jurisprudence 
dependent on the cause, the source of their exposure to asbestos. Asbestos 
victims within and outside the occupational sphere form also diff erent target 
groups for government policy.

2. WHY HAS ASBESTOS ALL OF A SUDDEN 
BECOME AN IMPORTANT SOCIAL ISSUE?

Historic research has shown that throughout the decades social risks have 
increasingly become a matter of public interest. Th is evolution is to be 
understood mainly against the background of the disappearing of the small-
scale networks of family members, neighbourhoods, villages and guilds. From a 
historical perspective, the period aft er the industrial revolution is characterised 
by a ‘liberation’ from various regulations encompassing a part of the economic 
activities and the protective structures against social risks. In general, the small-
scale institutions in society (family members, neighbourhoods, villages and 
guilds) saw to it, that a large part of a person’s legal protection against the 
classical social risks (poverty, illness, unemployment, old age) was realised 
through the protection of his family relationships or occupational relationships. 
Both the formulation of the duties of care of the employer as legally enforceable 
duties in private law (sanctioned by tort law) and the shift  in tort law from a 
liberal fault liability law to a more responsive risk liability system occurred at the 
beginning of the last century. Th e economic and social developments aft er the 
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industrial revolution had caused the old social structures to erode, so that the 
existing forms of social protection had disappeared. Th e social risks, including 
the industrial risks, e.g. asbestos health risks, were not shared and borne within 
one’s own circle any more. Especially the risk of labour accidents and 
occupational illnesses proved to be problematic and gave rise to civil 
disturbances. In the countries under investigation it still lasted some time, before 
social protection within the occupational sphere (and later also outside the 
occupational sphere) became centrally managed by the government itself. Th e 
twentieth century is characterised by an increase of the managing and 
coordinating role of the government that strengthened its grip on economic and 
social life, for example by controlling social risks. Th rough the elaboration of an 
obligatory social security system, which was regularly adapted and expanded, 
the government advanced a pacifi ed and uniform solution for the old social risks 
that is tailored to large numbers of victims.

Whereas at the beginning of the last century, tort law showed an important 
evolution toward strict liability, in the end tort law as a compensation system 
played only a limited role in covering the classical social risks. Government 
regulation, following from a combination of the development of duties of care 
for the employer on the one hand and the development of social security benefi ts 
on the other hand, relieved the pressure on tort law, so that in the end no special 
development took place here anymore. Th e experiences with the classical social 
risks at the beginning of the last century however have proven that, if need be, 
tort law possess a special fl exibility as compensation mechanism.

Asbestos, being not only a ‘classical’ social risk, but also a ‘new’ social risk, has 
led to an unprecedented dynamism both in case law and in legislation, not only 
at the beginning, but also at the end of the last century. Th e ascertainment that 
tort law and social security law has also shown an important fl exibility in the 
asbestos issue at the end of last century is especially interesting when the cause 
of these developments becomes clear.

In the countries investigated, asbestos for a long time was mainly defi ned both in 
law and in policy as a problem of work safety, and not as a problem of social 
security and public health. Th is raises the question, whether this misperception 
was the consequence of the lack of bridges between scientists, lawyers and safety 
experts on the one hand and other social actors, such as the media, on the other 
hand, or the consequence of a prioritization of economic interests over health, or 
perhaps both at the same time. In this context I would like to emphasize the 
importance of interdisciplinarity in the formulation and handling of a social 
problem. As more scientifi c disciplines are involved in a case, the defi nition of 
the problem will broaden, and the chances for the inclusion of other insights and 
knowledge will increase.



Summary

Intersentia 717

On the social risk scale, asbestos moved from a ‘responsible and accepted’ risk at 
the beginning of the last century to an ‘unacceptable and irresponsible’ risk at 
the end of the last century, the seventies being the turning point for the change 
of perspective. Th is turning point in the views on asbestos was reached, when 
the economic and thus social interest of asbestos decreased and the issue of 
asbestos, as a result of the pressure of asbestos opponents, became the subject of 
a broad social debate with an expanding number of participants. In the last 
quarter of the last century, the discussions on the dangers of asbestos, which had 
been going on for decades in invisible forums, such as the Belgian Health 
Council, popped up as an important social theme that until this day causes great 
emotional turmoil. Views on asbestos evolved from a health risk, which was 
clearly defi ned under labour law and therefore controllable, to an omnipresent 
and uncontrollable social problem of public health. Although in the seventies no 
agreement could be reached on the exact nature of the asbestos health risks, or 
on the strategy to counter these, in this period the discussion on the asbestos 
health risks quickly polarized. A ‘countermovement’ had entered the stage. Th is 
countermovement pursued an uncompromising ban on asbestos and to this 
purpose engaged its own scientists and the media. Th e countermovement seized 
the ownership of the asbestos issue from the government and the industry. Th ey 
got this opportunity, because on the one hand, in contrast to e.g. the tobacco 
products, the economic interest of asbestos in society had importantly decreased 
in the old industrialized countries, as there were suffi  cient substitute products on 
the market and as the economy shift ed from an industrial economy to a network 
economy, and because on the other hand the spirit of the seventies with its fear 
for new social risks proved to be very favourable to them.

Th e asbestos issue has, however, also taught us that the presence or the absence 
of occupational compensation schemes and social security law to cover not only 
classical social risks but also new social risks is very important for the control of 
these risks and for the question, whether tort law is allowed room for fl exible 
development. Belgium, which has an important industrial accident and 
occupational disease compensation scheme, including an immunity regulation 
for employers, hardly ever had a public asbestos problem, nor were there any 
developments in tort law as a result of asbestos, despite the fact Belgium, like the 
Netherlands and France, ranks in the top of asbestos processing countries and in 
the top of countries with the largest number of asbestos victims. On the other 
hand, countries lacking occupational indemnity schemes, such as the 
Netherlands (having only a general public health insurance system), has 
witnessed very signifi cant tort law developments. Th e need to claim asbestos-
related damage on the basis of tort law is obviously more urgent in countries 
without any easily accessible social security benefi t system. Before a health issue 
has the potential to evolve into a public health problem that can be suffi  ciently 
‘recognised’ and labelled as an important social issue by opinion makers, it is 
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crucial, that the damage (i.e. the negative consequences at the realisation of the 
risk), rests with the victims themselves. Individual problems will only be 
perceived in the fi rst place by the victims concerned and secondly by society as a 
whole as social problems, when the damage suff ered by (a group of) victims is 
also borne by these victims themselves.

If and to the degree that individual problems are solved throughout 
compensatory arrangements, no reimbursable damage and consequently no 
compensation issue or social problem will exist (any more). Th is primarily 
applies to the old social risks (the ‘classical’ life risks of disability, poverty, 
unemployment), but, as shown by the asbestos issue, it also applies to the new 
social risks, which in the defi nition of Ulrich Beck can be summarized as the 
uncontrollable side eff ects of industrialisation and of the welfare state.

Bearing this in mind we can have a closer look at the last two research questions.

3. HOW HAVE THE LEGISLATOR AND THE 
COURTS DEALT WITH THE REGULATION 
AND THE ENFORCEMENT OF ASBESTOS 
HEALTH RISKS AND WHAT DEVELOPMENTS 
HAVE RESULTED FROM THIS?

Despite the fact that in the sixties of the last century in scientifi c circles a 
worldwide consensus had been achieved on the carcinogenic qualities of asbestos 
and the health risks for the population, asbestos was still used on a large scale in 
the worldwide commodities industry up to the nineties. Th e establishment of a 
link between health risks and an exposure to asbestos thus did not immediately 
prompt legislators and courts to convert this knowledge into policy. In the 
various countries involved in the production and processing of asbestos, 
governments and courts only started to take measures in order to prevent health 
risks as of the late seventies. In fi rst instance they limited these measures to 
issuing asbestos protection regulations in the occupational sphere and with 
regard to the most dangerous types of asbestos. Although the health problems 
resulting from the production and the use of asbestos had already much earlier 
constituted a social ‘cost’, the production of asbestos had also constituted an 
important social ‘benefi t’ for quite some time. Th e legislator and the courts 
therefore only came into action aft er the decrease of the benefi t of asbestos, in 
comparison with the alternatives available in society, as a result of which the 
benefi t no longer justifi ed the social cost thereof.
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At present, this trend has radically changed. Th e use of asbestos is nowadays 
prohibited all over Europe. In practice the authorities in the countries 
investigated thus pursue a zero tolerance policy with regard to a possible 
exposure to asbestos in the occupational sphere and in (public) buildings, and 
strict safety regulations have been developed that impose private law and oft en 
also criminal law sanctions. Th e legislator has made a substantial contribution to 
this process of juridifi cation in dealing with asbestos, by increasingly, sometimes 
even exclusively, using legislation as an instrument of public policy, and by 
shift ing the responsibility for the handling of asbestos to citizens and other 
private parties. It is important to stress that the authorities’ shift ing of public 
tasks to private parties may create signifi cant costs for these parties. As appears 
from the countries investigated, the legislation on asbestos exposure for example 
is not observed well in practice, inter alia on account of the cost thereof for 
citizens and other private parties. Th e ‘message’ as regards the necessity to 
comply with strict asbestos regulations seems therefore bogged down in society. 
In practice citizens and other private parties appear to oppose this message or to 
simply ignore it. Although the risks related to working with asbestos and to the 
contact with products containing asbestos are generally known (or are deemed 
to be generally known), asbestos materials are oft en still removed in an 
irresponsible way, not only by enterprises, but also by citizens. One of the causes 
might be the fact that in existing legislation the citizen only enters into the 
picture as a ‘passive’ legal subject, for whom a stringent legislatory framework 
was designed, depending on the specifi c identity that the legislator had in mind, 
e.g. as a ‘party under an obligation to clean up’ (in environmental law), as a 
‘victim’ (in tort law), as an ‘employee’ (in labour safety legislation), as a 
‘consumer’ (in product safety legislation), etc.

Private parties, who clearly do not feel personally addressed by the whole of 
stringent asbestos provisions, but who nevertheless wish to deal with the 
asbestos health risks in a responsible way, fi nd it diffi  cult to link up with the 
present asbestos legislation, which may lead to frustration, which in turn may 
result in the non-compliance with the asbestos legislation.

Governments cannot control everything – nor is this desirable – and thus a way 
must be found to inspire citizens to participate in the shaping of a healthy and 
safe society in a way that reaches beyond the pursuit of their individual short-
term interest. Stressing their own responsibility presumes that citizens are 
handled the tools to realise those responsibilities. Th e essential question in this 
respect is to know what legislation on the one hand is capable of dealing with the 
‘ones lagging behind’, but on the other hand, is also capable to allow and 
stimulate the ‘active’ citizens and private parties to take responsibility 
themselves. In the realisation thereof, policy makers should not go ‘over the top’ 
by imposing too far-reaching and/or costly protective or clean-up requirements, 
as is the case nowadays with the regulation of asbestos health risks. In the event 
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that authorities impose tasks and responsibilities upon private parties with 
respect to responsibility, safety and health (e.g. the obligation to clean up 
premises and asbestos roads), the question is how the responsibilities and thus 
the tasks of the authorities and of private parties relate to one another, taking 
into account the citizens’ high expectations as far as safety and health are 
concerned. Do the authorities remain responsible and therefore liable in the 
event that a safety or health risk materialises and if so, to what degree? What are 
the responsibilities and liabilities of citizens and other private parties? Liability 
must fi rst and foremost be judged, departing from each party’s own tasks and 
obligations, and these tasks and obligations therefore fi rst must be clarifi ed from 
a rational and realistic perspective.

It is remarkable that, whereas in the old industrial countries the use of asbestos 
has come to a halt and a liability spirit prevails (see hereinaft er under (4)), in the 
newly industrializing countries the use of asbestos has not yet been banned and 
is even rising (see hereinbefore under (1)) and that in these countries this liability 
spirit is thus not (yet) present. Whereas the health risks of asbestos are the same 
everywhere, the relative benefi t of asbestos in industry and in society is not the 
same everywhere, nor is the availability of alternatives, as a result of which the 
trade-off , the turning point between economic interests and safety and health in 
countries where alternatives for asbestos are not yet available or aff ordable, is 
determined diff erently. Although countries with a less explicit concern for a safe 
and healthy living environment at fi rst sight might still seem a safe haven, this 
legal cocoon may nevertheless be breached on the basis of responsive liability 
considerations, as for example the asbestos jurisprudence and legislation in all 
countries under investigation and the increasing number of foreign direct 
liability claims, instituted by victims in third world countries against enterprises 
having their seat in the old industrial countries, presently shows.

4. HOW HAVE THE LEGISLATOR AND THE 
COURTS DEALT WITH ASBESTOS HEALTH 
DAMAGE AND WHAT DEVELOPMENTS HAVE 
RESULTED FROM THIS?

Not only as an ‘old’ social risk, but also as the fi rst ‘new’ social risk, that is being 
dealt with extensively in jurisprudence, asbestos has led to an unprecedented 
dynamism in case law and in legislation, in the fi elds of limitation, duty of care, 
causation and damage, etc. Tort law, as already mentioned, has shown to be able 
to adapt to expectations of society as regards the compensability of asbestos-
related health damage in a fl exible way. In studying case law on the compensation 
of asbestos-related health damage in the Netherlands and France (Belgium has 
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so far developed hardly any case law) in the last decades, we can discern a trend 
that, more than in the past, stresses the responsibility of the enterprises that 
worked extensively with asbestos (asbestos businesses in the primary and 
secondary asbestos industry). Especially the link between knowledge and 
responsibility appears to have been the instrument in asbestos cases for shift ing 
or (re)locating damage resulting from asbestos health risks. Correction of the 
inequality between the victims on the one hand and the asbestos companies and 
authorities on the other hand, by bringing the damage resulting from health 
risks at the expense of the latter, who ‘had’ to possess a certain knowledge and 
nevertheless in the light thereof did not act adequately, was oft en explicitly 
referred to. In modern-day private law the link between knowledge and 
responsibility is increasingly being adopted as the guiding principle. Whoever 
has the knowledge and gains the profi t out of an activity also has the 
responsibility. Th e link between knowledge and responsibility is a way for 
shift ing new risks in modern society. A knowledgeable party making profi t has 
to prevent the other party from making mistakes, particularly in the event, in 
hindsight, of a threat of serious health damage. In this context it is relevant that 
the care for safety, traditionally a government responsibility, is increasingly 
being shift ed to private parties or to semi-public institutions, and that there is a 
trend of stressing more than before the ‘own responsibility’ of private parties.

It is important to point out that tort law has not contributed to getting the 
asbestos problem under control: the limitation of the asbestos production was 
not the result of the many liability claims that were fi led. On the contrary, the 
many liability claims were only begin fi led aft er the decline of the use of asbestos 
in industry for reasons of effi  ciency. Only then did society and the media 
perceive a social problem. It is also important to underline that the asbestos 
jurisprudence in itself was not the source of a better regulation and enforcement 
of asbestos health risks. On the contrary, the asbestos jurisprudence only started 
developing aft er a strong(er) asbestos regulation was implemented. Th e 
important developments in asbestos jurisprudence were fuelled by the desire to 
respond to victims’ claims for compensation. Tort law, which was called upon as 
an answer to this problem, has developed many new solutions for the legal agony 
of asbestos victims. Th e thresholds for access to tort law and social security law 
(and from there to the liability insurers) for asbestos victims, but also for (future) 
victims of other new risks were lowered. Th e traditional conditions of tort law 
and social security law were tampered with. But is was merely the health damage 
problem that drove tort law to develop and the legislator to act ex post, and not 
the wish to deal ex ante with health risks. Th e asbestos cases have also illustrated 
that if tort law is used in a way that allows for too much fl exibility, the cost of 
claims may also become uncontrollable for certain groups in society. If the 
pressure on the courts to administer justice in a responsive and empathic way 
becomes too big, the risk of a ‘tunnel vision’ or a so-called ‘availability bias’, i.e. 
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the risk that the courts accept liability, because a certain health or safety risk has 
materialised, and in doing so adapt the access conditions of tort law in an activist 
way, arises. Various factors contribute to this risk, such as the (media) attention 
paid to disasters and shocking events, and the growing social conviction that all, 
or in any case as much as possible, damage must be compensated for. Of course, 
the mere circumstance of a group of victims with serious damage should not be 
suffi  cient to institute liability, that is, if we want to see the law as the result of 
natural justice from a social perspective. It must be stressed that a broadening of 
access to tort law in an individual asbestos case obviously can and will be applied 
in situations, in which comparable risks are at stake, and thus also is of interest 
to other victims. As is shown by the asbestos problem, the legislator and the 
courts still mainly operate ex post. An important question therefore is how the 
law can deal with the regulation of new health risks in the future and thus, how 
an adequate balance between the precedence of economic interests and the 
precedence of social health and safety can be determined ex ante, in order to 
prevent new social health problems, and a new booming of tort law, from arising. 
In this respect it is important to stress that he causation of damage, even of 
foreseeable damage, as such is not wrongful. Th e causation of foreseeable 
damage only becomes wrongful, if insuffi  cient precautions were taken. Th e 
question then is: how much precaution is required and, more specifi cally, what is 
the criterion to determine how much precaution is required in a concrete case? 
How can an adequate balance (turning point) between the precedence of 
economic interests and the precedence of social health and safety be determined 
ex ante, in order to prevent tort law from being stretched too much in the event 
that a social health problem occurs? In my view, an answer to this question 
might consist of the separation of the regulation issue (including the enforcement 
of regulatory measures) ex ante, where tort law may play an important role and 
the compensation issue ex post, where a broad mix of social security regulations 
prevail as compensatory tools, so that both questions are no longer interlinked. 
In my study I have not only concluded that tort law is in itself not fi t to deal with 
victims’ expectations, however, apparently is fl exible enough, given new or 
changing external developments or bottlenecks, to generate new solutions for 
damage problems that would be out of its reach when applying regular tort law. 
Th e degree to which tort law is pressed to develop such solutions and thus move 
outside its own parameters, strongly depends on the presence and of scope of 
other compensation mechanisms (e.g. social security). Th e existence of social 
security can temper the pression on tort law as a compensation instrument. In 
order to retain the rationality and realism of tort law and social security law, 
regulators should therefore be prepared to formulate new answers in order to 
deal with new social risks (viz. the answer of the industrial accident and 
occupational disease insurance at the beginning of the last century in order to 
deal with the old social risks), with an eye to exercising a tempering infl uence on 
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the use of tort law as a compensation mechanism ex post. Only an approach 
focusing on the adequate compensation of victims of social risks seems to leave 
room for tort law to develop criteria to determine how much precaution is 
required in a concrete case, and thus how an adequate balance (turning point) 
between public economy and public health can be found.

Whereas on the one hand governments are presently withdrawing as compared 
to the ever growing role of the government in the last century (the government 
taking more and more the back seat in all industrialized countries), on the other 
hand the government is also stepping in for specifi c new social risks and 
providing special compensation arrangements. Th e need for real protection 
against social risks is of all time and also fi gured prominently in the asbestos 
issue. It is therefore interesting that, in response to the asbestos cases, legislators 
in all countries under investigation have established new collective arrangements 
for the coverage against specifi c asbestos health risks in the form of 
compensation funds. In Belgium and France the government has established 
special compensation funds for asbestos victims, apart from the existing 
occupational disease insurances, with the purpose of compensating damage not 
yet covered by existing social security (either because the victim has no access to 
the insurance, or because the real damage in fact surpasses the fi xed 
compensation limits). In the Netherlands the government has also taken 
initiatives to improve the situation of the specifi c group of asbestos victims, by 
establishing both a mediation institute and, by way of a safety net, also an 
advance or a compensation fund.

Th e legal principle of equality, however, implies that the government cannot 
simply confi ne itself to the creation of ad hoc compensation arrangements. Th e 
more general question thus arises, for which specifi c social risks and for what 
groups of victims the government has to or may provide ‘a shade more’. Th e 
government is not a multi-risk insurer and cannot become one (any more), on 
account of budgetary reasons and the rising number of new health risks. 
Although the growing safety and health expectations in society at this moment 
have already led to new social compensation arrangements, the relevant 
conceptual models still appear to be lacking. Th e focus on a substantive 
elaboration based on the Rawlsian concept of social justice in my opinion can 
provide a framework that permits to render the government’s decision to 
intervene in specifi c cases and not in others by the introduction of special 
compensation arrangements, transparent, predictable and socially acceptable 
and also the relevant cost controllable.
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