
Hierbij de reactie op je vraag mbt de statenbrief Aansprakelijkheidsstellingen asbest; “Ook Boot en 
Sanitas zijn gedagvaard. Wat is nu de reden dat met hen de procedure wordt gestaakt?” 
 
Het komt er op neer dat door het faillissement van de partij waarop de provincie de grootste 
aansprakelijkheidsclaim had gesteld (Horyon) het niet langer als een verantwoorde inzet van 
publieke middelen wordt gezien om door te gaan met de procedures tegen de beide andere partijen 
(Boot en Sanitas), omdat op die partijen een aanzienlijk lagere claim zou kunnen worden gesteld. De 
kosten wegen dan niet tegen de mogelijke baten op. Dit is in de statenbrief aangegeven (met geel 
gearceerd), maar het had wellicht duidelijker gekund.  

 
In de statenbrief is hierover, onder meer, vermeld: 
“Op 1 september 2015 heeft de rechtbank het faillissement van Horyon uitgesproken. 
Dat heeft tot gevolg dat dit bedrijf ophoudt te bestaan. Door het faillissement van Horyon zien wij ons 
genoodzaakt om de aansprakelijkheidsprocedure tegen dat bedrijf niet verder voort te zetten. 
Omdat de claim tegen Horyon het overgrote deel van de totale vorderingen van de provincie op de 
drie voornoemde bedrijven beslaat hebben wij onze advocaat opdracht gegeven tot het tot stand 
brengen van regelingen, tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden met als doel om de juridische 
procedures van aansprakelijkheidstelling te beëindigen.  
In de vergadering van de Commissie BEM van 7 september jl. is het faillissement van Horyon kort 
besproken en heeft de portefeuillehouder aangekondigd terug te komen op het al of niet voortzetten 
van de procedures.” 
 
Iets verder is vermeld: 
“In nauw overleg met onze advocaat zijn wij tot afweging gekomen dat door de nieuwe ontwikkeling 
van het faillissement van de partij waarop de grootste claim ligt, de nog te leveren inzet en mogelijke 
uitkomsten niet langer met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht.  
Onze conclusie is dat de kosten niet meer opwegen tegen het mogelijke rendement.”  
 
En ook:  
“Stand van zaken met betrekking tot bereiken van beëindigingsregelingen 
Wij zijn er in geslaagd om met Sanitas en Boot afzonderlijk tot regelingen te komen. Hiervoor zijn 
inmiddels de beëindigingsovereenkomsten ondertekend door partijen.” 


