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Onderwerp Statenbrief: informatie over beëindiging asbest aansprakelijkheidsprocedure 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
Bij brief van 11 mei 2016 hebben wij u geïnformeerd over het faillissement van Horyon B.V. en het als gevolg 
daarvan schorsen van de procedure aansprakelijkheidsstelling. In de vergadering van de commissie Bestuur, 
Europa en Middelen (hierna te noemen BEM) van 30 mei is hierover gesproken.  
In die vergadering heeft de portefeuillehouder aangegeven dat er nog juridische stappen gezet zouden moeten 
worden om het beroep van de curator op een eventueel te verbeuren dwangsom van tafel te krijgen.  
In onze opdracht is Van Till advocaten (het kantoor dat de provincie bijstaat in deze aansprakelijkheids-
procedure) er in geslaagd om een regeling tot stand te brengen met het doel om de juridische procedure van 
aansprakelijkheidstelling te beëindigen.  
Deze brief is bedoeld om uw staten nader te informeren over deze ontwikkelingen.  
 
Aanleiding 
Naar aanleiding van de dienstverlening van betrokken bedrijven bij de asbestsanering in het oude provinciehuis is 
besloten om deze ondernemingen aansprakelijk te stellen. Volgens de provincie en onze advocaten zijn zij nalatig 
geweest in de uitvoering van hun werkzaamheden. In 2013 zijn daarvoor procedures gestart.  
Op 1 september 2015 heeft de rechtbank het faillissement van Horyon uitgesproken. 
Dat had tot gevolg dat dit bedrijf ophoudt te bestaan. Door het faillissement van Horyon konden wij de 
aansprakelijkheidsprocedure tegen dat bedrijf niet voortzetten. 
Omdat de claim tegen Horyon het overgrote deel van de totale vorderingen van de provincie op de drie 
voornoemde bedrijven besloeg 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. Met twee andere bedrijven die bij de sanering en het onderzoek daarnaar 
betrokken waren, Sanitas en Boot, zijn in 2016 beëindigingsregelingen tot stand gekomen, waarover u bent 
geïnformeerd. 
 
Ten aanzien van Horyon bleek dat door de opstelling van de curator het niet eenvoudig was om tot een 
beëindiging te komen. Een curator heeft als opdracht om alles te doen om de boedel zo groot mogelijk te laten 
zijn, opdat betalingen aan schuldeisers kunnen worden gedaan. De curator zag een belang bij voortzetting van de 
procedure omdat dit een mogelijkheid zou zijn om een dwangsom van maximaal EUR 100.000 te innen en aan de 
boedel te doen toekomen. Dit deed hij op basis van de tussenuitspraak van de rechtbank op 15 april 2015, 
waarbij de vordering van Horyon (en Sanitas, met welke partij inmiddels een beëindigingsregeling is getroffen) tot 
afgifte van stukken door de provincie Utrecht was toegewezen, op straffe van voornoemde forse dwangsom. 
 



 

  

 

Voorgeschiedenis 
Tijdens en ná het verkooptraject van het voormalige provinciehuis was de sanering van asbest een groot 
aandachtspunt. Uiteindelijk heeft het geleid tot het starten van aansprakelijkheidsprocedures.  
 
Essentie / samenvatting: 
De curator van de failliet Horyon eiste een substantiële vergoeding als voorwaarde voor beëindiging van de 
integrale procedure tegen Horyon. Dit heeft geleid tot een langdurig onderhandelingstraject van de advocaten van 
de provincie met de curator om tot de beoogde beëindiging te komen.  
 
De advocaten van de provincie zijn er in geslaagd om die geclaimde “substantiële” vergoeding terug te brengen 
tot een bedrag van EUR 20.000. Met betaling daarvan zou een beëindigingsregeling bereikt kunnen worden met 
de curator van Horyon.  
 
Na ampele overweging hebben wij, op advies van onze advocaten en de eigen concernjurist, besloten om 
daarmee in te stemmen, op grond van de volgende overwegingen.  
Weliswaar hebben de advocaten aan ons aangegeven groot vertrouwen te hebben in de uitkomst van het 
incidenteel appel, maar zij hebben er tevens op gewezen dat de verdere procesvoering (aanzienlijke) kosten met 
zich mee zou brengen en niet met zekerheid zou kunnen worden uitgesloten dat het hof (een deel van) het 
incidenteel vonnis in stand zal laten. Dat zou kunnen betekenen dat de provincie mogelijk ook na appel nog 
verplicht zou kunnen zijn om - zij het wellicht aanzienlijk minder - bescheiden ter beschikking te stellen. Dat zou 
hoe dan ook, wederom, ambtelijke inzet ter aanlevering van documenten, advocaatkosten, risico op verbeurte 
van dwangsommen en (proces)kosten in verband met een mogelijk executiegeschil tot gevolg hebben.  
 
Hoewel wij principiële bezwaren zagen tegen een bijdrage aan de boedel van een partij die juist door de provincie 
aansprakelijk is gesteld, hebben wij vanuit dat kosten- en risicobeheersingsoogpunt, de afweging gemaakt om 
een genoemde bijdrage aan de boedel te voldoen. Onze bezwaren daartegen bleken uiteindelijk niet op te wegen 
tegen voortzetting van de procedures, waarvan het doel - schadevergoeding - is weggevallen.  
 
Inmiddels is een vaststellingsovereenkomst door de provincie gesloten met de curator en de voormalige 
bestuurder van het gefailleerde Horyon en zijn de procedures tussen partijen beëindigd. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Het voorkomen van kosten, die niet tegen de mogelijke baten opwegen.  
 
Financiële consequenties 

Er zijn geen nieuwe financiële consequenties aanwezig. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

N.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 

 
 

 
 


