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DATUM 12-12-2013 

AAN Statencommissie BEM 

VAN Gedeputeerde Bart Krol 

DOORKIESNUMMER 3636 

ONDERWERP Keuze advocatenkantoor voor dossier ‘aansprakelijkstellingen Horyon, Sanitas en Boot’ 

 

Geachte Statenleden, 

 

Op 14 oktober informeerden wij u met een  statenbrief over de voortgang van de aansprakelijkstellingen van  de 

asbestsaneerders en -adviseurs die een aansprakelijkstelling ontvingen. Zoals daarin aangegeven hebben wij 

ervoor gekozen om in de aansprakelijkheidstellingen geen gebruik te maken van onze huisadvocaat Pels Rijcken. 

We hebben daarop een nieuwe uitvraag gedaan bij drie advocatenkantoren. Deze kantoren werden alle drie door 

andere partijen (waaronder Search) aangeraden vanwege de expertise en ervaring in aansprakelijkstellingen bij 

asbest. Graag informeer ik u met dit memo over de contractering van het advocatenkantoor Van Till. 

 

Selectieprocedure 

We hebben zorgvuldig gekeken naar de aanwezige kennis en ervaring op het gebeid van asbest voordat wij drie 

advocatenkantoren om een offerte gevraagd hebben. Met deze drie kantoren zijn vervolgens 

kennismakingsgesprekken gevoerd. Aan de hand van de toetsingscriteria (kwaliteit, te weten: eisen met 

betrekking tot (proces)ervaring en relevante kennis en prijs: de aangeboden uurtarieven) is er een ranking 

aangebracht. De opdracht is vervolgens gegund aan Van Till Advocaten, te Amsterdam. De heer De Jager, 

partner, beschikt over een ruime algemene ervaring als advocaat en in het bijzonder met asbestaansprakelijkheid 

en asbestwet-en -regelgeving. Hij is verbonden aan de vastgoedsectie van dit kantoor dat, naast een groot aantal 

private partijen, ook (semi-) overheden als cliënt heeft.  Deze advocaat heeft reeds een goede jarenlange 

samenwerking met het door de provincie ingeschakelde adviesbureau Search. Hierdoor is de complexe 

asbestsituatie vanuit de verschillende disciplines snel te vertalen naar adequaat en relevant feitenmateriaal om 

vervolgstappen met betrekking tot de aansprakelijkstellingen te kunnen zetten.  

 

Vervolg 

Van Till advocaten buigt zich thans over het dossier om de asbestproblematiek feitelijk en juridisch inzichtelijk te 

krijgen. In januari brengen zij hierover een advies aan ons uit. Wij zullen u uiteraard hiervan in kennis stellen en u 

aangesloten houden op het vervolg.  

 


