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INZAKE VAN: 

Oe naamloze vennootschap EltRNIT, waarvan de maatschappelljke zetel 
gevestlgd is te 1880 KAPELLE·OP·DEN·BOS, Kulermansstraat 1, 

appellante tegen een vonnis ultgesproken door de rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel van 28 november 2011, 

vertegenwoordlgd door Meester Johan VERSIST~· advocaat te 1000 
BRUSSEL, erederodestraat 13, 

TEGEN: 

1) De heer Eric JONCKHEERE, wonende te New Orleans, LA 70056, United 
States, Herltage avenue, 

2) De heer Xavier JONCKHEERE, wonende te 1420, Braine l'Alleud, rue 
Hautes Tiennes 20, 

3) De heer Benoit JONCKHEERE, wonende te 27420 South West, United 
States, 162th avenue, Homestea~ FI. 33031, 

4) De Heer Giiies, Jérémie JONCKHEERE, 

S) Mevrouw Caroline JONCKHEERE, 

6) Mevrouw Zoé JONCKHEERE, 9, 

allen wonende te 1990 Grez-Doiceau, Rue de Florival 11, 

de vlerde, vijfde en zesde in hun hoedanigheld van erfgenamen van de Heer 
Pierre Paul JONCICHEERE, 

7) Mevrouw Oonatienne JESPERS, wonendè te 1390 Archennes, Rue des 
Monts 41, optredend ln elgen naam en ln hoedanlgheld van wettelijke 
vertegenwoordiger van haar mlnderjarlge zoon JONCKHEERE Cyrllle, 
geboren op 11oktober1999, 

r- PAGE Dl-000008145S3-DDOè-003l-Ol-Dl-~ 



., 

HotvanberoepBrvssel · l'"k.lmcr - 20!UAR/1747 p.3 !292 

2 8 ·03· 2017 

·-····----··--~---,-----

8} Mevrouw Manoëlle JONCKHEERE, 

9) Mevrouw Apolllne JONCKHEERE, 

allen wonende te 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve Avenue de lauzelte 31. 

de zevende, achtste en negende ln hun hoedanigheid van enlge erfgenamen 
van de Heer STEPHANEJONCKHEERE, 

aile ln hun hoedanlgheld van erfgenamen van wijlen hun moeder en 
grootmoeder Mevrouw Françoise VANNOORBEECK, overleden te Namen 
op 3 jull 2000. 

aile woonstkle2ende op het kantoor van hun raadsman Meester Jan 
FERMON, advocaat te 1210 BRUSSEL, Haachtsesteenweg SS, 

-geïntimeerden. vertegenwoordigd door Meester Jan FERMON, advocaat te 
1210 BRUSSEL, Haachtsesteenweg SS, 

Gelet op de stukken van de rechtspleging, lnz.: 

- het eensluidend verldaard afschrlft van het vonnls van de rechtbank van eerste 
aanleg te Brussel (22''° kamer), na tegenspraak ultgesproken op 28 november 
2011, waarvan geen betekening wordt voorgelegd; 

- het verzoekschrlft tot hoger beroep, op 22 junl 2012 ter grtffle neergelegd; 
• de tweede conclusie, tevens syntheseconclusie, van appellante, op 17 september 

2013 ter grlffle neergelegd; 

• de syntheseconclusie van geïntlmeerden, op 23 januarl 2017 ter grlffle 
neergelegd. 

r- PAGE OL-OOODD8l~SS3-00D3-003l-D1·D1•4"'1 

L ~ _J 



1, il 

1293 
Hot van beroop Brussel • t"' kamor - 2012/llR/1"14"/ p. 4 

2 8 -03- 2017 

.... -...... ' ~ ........ --... . -... .. -----

Gehoord de advocaten van partijen ter openbare terechtzltt!ng van 3 januari 2017, 
waarna de zaak op de zittlng van 23 januari 2017 in beraad genomen werd. Gelet op 
de stukken van partijen. 

1. Procedure 

1. Blj proces-verbaal van vrlJwllllge verschijning van 19 mel 2000 heeft mevrouw 
Françoise Vannoorbeeck, weduwe van de heer Pierre Jonckheere, een vorderlng op 
grond van artlkel 1382 van het Burgerlijk Wetboek lngesteld tegen N.V. Eternlt, 
hlerna Eternit. Zij vorderde oorspronkelijk de aanstelllng van een deskundlge en 
betallng van een schadevergoedlng begroot op 15.000.000 BEF te vermeerderen 
met alle gerechtskosten. 

2. Mevrouw Françoise Vannoorbeeck is op 3 juli 2000 overleden en het geding werd 
op 16 februari 2001 hervat door Eric Jonckheere, Pierre-Paul Jonckheere, Stéphane 
Jonckheere, Xavier Jonckheere en Benoît Jonckheere in hun hoedanlgheld van 
wettige erfgenamen. 

Pierre-Paul Jonckheere ls ln 2003 overleden en zijn erfgenamen Giiies Jonckheere, 
Caroline Jonckheere en Zoé Jonckheere hebben op 25 oktober 2011 het geding 
hernomen. 

Stéphane Jonckheere ls op 11 januarl 2009 overleden en het gedlng werd op 25 
oktober 2011 hernomen door zijn weduwe, Donatlenne Jespers en hun klnderen 
Manoëlle Jonckheere, Apolline Jonckheere en Cyrille Jonckheere. De laatste zoon ls 
nog mlnderjarig en wordt thans nog door zljn moeder vertegenwoordigd. 

3. Blj hun laatste conclusie in eerste aanleg vorderden de consorten Jonckheere een 
schadevergoeding ln totaal geraamd op 399.500 euro, te verhogen met lnteresten 
en gerechtskosten. 

4. Bi) tussenvonnis van 22 mei 2000 werd Professor De Vuyst ais 
gerechtsdeskundige aangesteld met de opdracht: 

• mevrouw Françoise Vannoorbeeck op te roepen en te onderzoeken; 
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• de asbestvezels die zij in zich draagt te ldentlflceren en lege artls te 
kwantlficeren, haar gezondheldstoestand te beschrijven, de letsels te 
beschrijven in causaal verband met de asbestbesmetting waarvan zlj het 

slachtoffer ls, de ootz.aken en de evolutle van de2e toestand evenals de 
medlsche of paramedische behandellngen te beschrljven die zij dlent te 
volgen en er de duur van te bepalen, de graad en de perlodes van volledige of 

gedeeltelljke werkonbekwaamheld te bepalen, evenals de datum van 
genezlng, de datum van consolldatle van de letsels en te preclseren of deze 
letsels haar hebben belet of zullen beletten op een normale wl)ze haar 

beroepsactiviteiten of huishoudelijke activitelten ult te oefenen; 

• na te gaan of een blijvende werlconbek'lr.aamheid bestaat e n er de graad van 
vast te stellen; 

• te zeggen of de blijvende letsels een beroepshandicap ultmaken te 
deflnltieven titel, rekenlng houdende zowel met de vroeger ultgeoefende 

beroepen ais met de arbeldsmarkt ln het algemeen; 

• 20 nodig de psychologische, esthetlsche, morele en materiële schade te 

beschrljven. 

De deskundige legde op 2:Z januari :ZOOl zljn verslag ter griflle van de rechtbank 
neer. 

5. BIJ het bestreden vonnls heeft de eerste rechter de oorspronkeliJke vordering ln 
de volgende mate gegrond verklaard, vastgesteld dat de vorderlng nlet verjaard was 
en huidlge appellante veroordeeld tot betaling aan geïntimeerden van 250.000 euro 
en het meergevorderde ais ongegrond afgewezen. 

6. Appellante vordert met de hervormlng van het bestreden vonnis, ln hoofdorde 
om de oorspronkelijke vordering van geTntlmeerden voor eigen schade 
onontvankelljk te verklaren of ln elk geval vervallen te verklaren door verjaring en 
de vordering van geïntimeerden ln hun hoedanigheid van erfgenamen eveneens 
vervallen te verklaren door verjarlng. 
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ZIJ vraagt in ondergeschikte orde om te ieggen 11oor recht dat de vordering van 
geïntimeerden (iowel voor elgen schade ais ln hoedanlgheid van erfgenamen) 
ongegrond is blj gebrek aan bewlJs van fout in hoofde van appellante en blj gebrek 
aan bewijs van schade en, in meer ondergeschlkte orde, om het gevorderde 
schadebedrag te verminderen tot maxima al 7 .024 euro. 

Zlj vraagt ten slotte geïntlmeerclen te veroordelen tot de gerechtskosten vàn belde 
aanleggen. 

Het hoger beroep werd tîjdlg en regelmatig ingesteld en ls ontvankeliJk. 

7. Geîntlmeerden beslulten tot de bevestlglng van het bestreden vonnls ln al zljn 
onderdelen, met veroordellng van appel!ante tot betallng van de gerechtskosten. 

Il . Re levante feitelfjke gegevens 

8. Het hof verwijst naar de uiteenzetting van de felten en van het voorwerp van de 
vordering ln het bestreden vonnis. 

Mevrouw Françoise Vannoorbeeck (' 16 mel 1933) was op het moment van de 
inleidlng van het geding ln eerste aanleg 67 jaar oud. 

ln december 1999 werd blj haar een mesotheUoom vast.gesteld. De eerste 
symptomen van deze z!ekte, die ais ongeneeslljk beschouwd wordt, hebben zich 
veruitwendigd ln september 1999, gedurende een reis ln Israël. Zij overleed op 3 juil 
2000 aan de gevolgen van haar zlekte. 

Haar echtgenoot, de heer Pierre Jonckheere, technlsch lngenleur elektromechanica 
van opleiding, heeft meer dan 33 Jaar gewerkt blj Eternlt. ln maart 1986 ls hlj met 
brugpensloen gegaan. Op 27 mei 1987 ls de heer Pierre Jonckheere over!eden 
eveneens ten gevolge van een epithellaal mesothelloom (ook endothelloom 
genoe.md). HJJ was erkend door het Fonds voor Beroepsilekten. 
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De heer Pierre Jonckheere werd zelf bij Eternit geintroduceerd door zijn va der, Paul 
Jonckheere, destijds directeur van de bulzenfabrlek van Eternlt te Tisselt tot 1958. 

Het echtpaar betrok een huis, elgendom van Eternit, tegenover de fabrlek van 
Eternft te Kapelle-op-den-Bos (Bormstraat 17, op een paar honderd meter van het 
bedrijf1). ZIJ woonden er samen met hun v!jf 20ons, waarvan twee lnmlddels ook 
overleden zljn aan een mesothelloom. Pierre-Paul JONCKHEERE ls overfeden ln 2003 
en Stéphane JONCKHEERE ln 2009. Na het overlijden van haar echtgenoot mocht 
mevrouw Françoise Vannoorbeeck op haar verzoek nog langer vanwege Eterolt 
deze woning betrekken, tot mel 1992. Mevrouw Françoise Vannoorbeeck woonde 
dus vanaf 1957 tot ln 1991 naast de fabriek van Eternlt te Kapelle-op-den-Bos, hetzij 
ongeveer 35 jaar. 

Geïntimeerden stellen dat mevrouw Françoise Vannoorbeeck door asbest werd 
besmet ingevolge de nabljheld van hun woonplaats bl/ de productle-eenheid van 
Eternlt en doordat stof door haar echtgenoot ult gezegde fabrlek naar huis werd 
meegebracht op 2ljn kledingstukken en andere voorwerpen. Bovendlen hebben de 
kinderen Jarenlang gespeeld in Kapelle-op-den-Bos in de vrij toegankelijke 
stortplaatsen van Eternlt. 

9. De gerechtsdeskundlge besloot in 2ljn verslag op 22 januari 2001 neergelegd ais 
volgt: 

• Mevrouw Françoise Vannoorbeeck was aangetost door een epitheliaa/ 
mesothelloom. 

De eerste patente ultdrukking von deze zlekte wos een pleurale uitstorting ln 
september 1999 (3/9/99}. De fysi5che onbekwoamheid ls geschat op 100% (niet
curabe/e kanker) vanaf deze dag. Dit mesothelioom is de oorzaak von het 
overlijden (3/7 /2000). 

Er /s geen twljfel mogerljk dot dit mesothelloom te wijten is oan asbest. De 
mlneralogische onderzoeken tonen een hage concentratle van croc/dol/te en 
amosite vezels ln de /ongen. Potlënte had trouwens ook multipfe pleurale 
plaques, ook veroorzoakt door asbest. 

1 Zle desl<undig vcrslag, ond<?rzoek van 24 mel 2000 en foto. 

r- PAGE Ol-0000081~553-0007-0031-01-0l-.;-j 



1 '-'97 "" .. 
tlol van beroep Br..,sel • t"' k•mer - 2011/AR/1747 p. 8 

2 a -o3- 2017 

.... ·----. ---·---------

De oorsprong van deze blootstelling bevlndt zlch in de combinatie van twee 
types van nlet-beroepsmatlge blootstellingen: een paro-beroepsmatige 
blootstelling von 1952 tot 1986 en een envlronmentole bloatstelling van 1957 
tot 1991. · 

Beide zijn beschreven in de medlsche wetenschappelljke llterotuur ois potentië/e 
oarzaken van mesothelioom en pleurale plaques. De duur en de lotentleperlodes 
van deze blootstel/lngen zijn compatfbef met de presentatle van een 
mesothef/oom ln 1999. " 

Ill. Bespreking 

10. Geîntimeerden stellen dat de ziekte en het overlijden van wljlen mevrouw 
Françoise Vannoorbeeck te wljten zijn aan de blootstelllng aan asbest, dewelke haar 
oorsprong vlndt ln de lndustri~le activiteit van Eternlt. Zlj vorderen vergoedlng van 
de schade die mevrouw Françoise Vannoorbeeck geleden heeft en die zi) 
persoonlf/k naar aanleldlng van de zlekte en het overtijden van wf]len hun moeder 
of grootmoeder geleden hebben, en schrijven die schade aan fouten ln hoofde van 
Eternlt toe. 

Appellante voert aan dat de vorderlng verjaard ls en betwist elke fout. De vorderlng 
had dan ook onontvankelijk, mlnstens ongegrond verklaard moeten worden. Louter 
ondergeschîkt betwist appellante de hoegrootheld van de gevorderde schade. 

Vooraf concludeert appellante tot de nietigheld van het bestreden vonnls wegens 
schending van de onafhankelijkheld en onpartijdigheid van rechtsmacht. 

1 •. Exceptle van nletlgheld van het bestreden vonnis 

11. Appettante verwfj t aan de eerste rechter het beginsel van onafhankelijkheid en 
onpartijdlgheid van de rechter, zoals vastgelegd ln artikel 6, eerste lld, van het 
EVRM en artlkel 14, eerste lld van het BUPO-Verdrag (goedgekeurd blj wet van 15 
mei 1981), te hebben geschondcn door {i) manifestatles door en tijdens de iitting te 
dulden en hlemaar te refereren in de motlverlng van het vonnls, (li·) angefundeerde 
bewerlngen van gelntlmeerden over te nemen, (Ill) zich ·ln vl]andlge bewoordingen 
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te ulten t.o.v. Eternlt en (lv) ambtshalve een (niet gevorderde) 
schadevergoedlngsels toe te staan aan geintimeerden. 

12. Volgens appellante heeft de eerste rechter tljdens de zlttlng - en 
nlettegenstaande de lnhoud van art. 759 e.v. van het GerechtellJk Wetboek, die een 
eerbiedlge, stilzwljgende en serene houdlng voorschrijft voor toehoorders van een 
zltting onder het ge1ag van de rechter - toegelaten dat sympathlsanten van 
geïntlmeerden in groten 11etale op de zltting aanwezig waren en er met spandoeken 
en andere opschriften manifesteerden. 

. 
Appellante benadrukt dat het bestreden vonnls (p. 44) zelf gewag maakt van «de 
massale opkomst bfj de terechtzlttlng". 

Het proces·verbaal van de terechtzlttlng 11oor de rechtbank van eerste aanleg 
vermeldt geen noemenswaardlg Incident waarult zou blljken dat de eerste rechter 
zlch niet onafhankelljl( en onpartljdlg gedragen zou hebben. Appellante heeft geen 
verzoekschrift tot wraking van de eerste rec:hter neergelegd. Er werd geen akte 
genomen van enlge opmerklng van een parti]. Appellante houdt overigens voor dat 
"de partljdlgheid von de rechter pas no het sluiten van de debatten, met nome ln het 
vonnls, gebleken ls"l. Appellante beklaagt zlch nog over onbewezen aantljglngen 
tegen haar maar zonder aan te tonen dat de motleven ln het bestreden vonnls om 
een fout in hoofde van Eternlt vast te stellen lngegeven zljn door enige 
voorfngenomenheid van de rechtbank. Een rechter kan zonder afbreuk doen aan de 
serenitelt in de behandellng van een zaak bljvoorbeeld oordelen dat een parti) :dch 
te kwader trouw en/of cynlsch gedraagt. 

De oryistandlgheid dat toehoorders ter zittlng in groten getale aanwezlg waren, wat 
ln een relevant maatschappellJk debat geen onverwacht karakter vertoont, bewijst 
dit evenmln. De openbaarheld van de debatten is eveneens de regel 
overeenkomstlg het door appellant aangehaalde artlkel 6, eerste lid, van het EVRM. 
Het staat evenmln vast dat de eerste red1ter op enigerlel wijze door een uitwendige 
druk van het publlek of van derden werd beînvloed. Externe factoren zoa ls de 
omstandigheid dat een con11res over asbest gehouden werd, zlJn volledlg irrelevant. 
Hij heeft te dezen geen subjectleve noch objectieve indruk van e nige 
afhankeltjkheid gegeven. 

2 Conclusle appellantP., p. 34. 
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13.. Ten slotte stelt appellante ten onrechte dat de partljdlgheld van de eerste 
rechter nog duldelijk blijkt ult het felt dat hlJ ultra petita een vergoedlng voor eigen 
schade aan de consorten Jonckheere heeft toegekend. De eerste rechter oordeelde 
desbetreffend dat geïntimeerden. ~1mpl/c/et moar ieker" een dergelljke vergoeding 
vorderden. • 

Hierna oordeett het hof over de ontvankelijkheid van dit onderdeel van de 
vordering van geYntlmeerden. 

Een schending van het beglnsel van onpartljdlgheld en onafhankelijkheld van de 
rechter wordt in de gegeven omstandigheden alleszlns nlet bewez.en, ook al zou de 
eerste rechter zich bij de interpretatle van de conclusle van geTntimeerden hebben 
vergist. 

14. Appellante besluit verder tot de nietigheld van het bestreden vonnis wegens 
tegenstrijdigheld in de motiverlng aangaande de verjarlng van de vordering van 
seîntimeerden. 

Appellante verwijst hier naar de motieven in het bestreden vonnls (1) dat Nde 
b/ootstelling von mevrouw Fronçai.se Vannoorbeeck aon osbestveze/s pas eindigde 
taen z/} ln 1991 de wonlng ln Kapelle-op-den-Bos verl/et"3 en (2) dat "er moet 
onderzocht worden of er sproke /s van een tel<artkom/ng door Eternit aan de 
zorgvuldigheidsplicht, met ondere woorden aon de norm van de normale en 
zorgvuldige bedrijfsleider, hondelend in dezelfde omstand!gheden in de periode vôôr 
1970.4" 

Appellante maakt een orivolledlge le1lng van het bestreden vonnls. Op paslna 22 
van het vonnis verwljst de eerste rechter naar het advies van de deskundige, met 
name "dat gelet op enerz/jds de verm/nderfng van het gebruik von amflbolen in de 
jaren 70 en onderzijds de gemlddelde /atentletljd van mesothe//oam (clrca 30-40 
jaar), de blootstellingsjaren die met de hcogste probabiliteit geleld hebben tot 
mevro!lw Vannoorbeeck's ziekte zlch voor 1970 situeren"', maar daar onmlddellljk 
aan toevoegt "dot het nlet mogelijk is een prec/es antwoord te geven omdat het 
problematisch /s epidemlo/og/sche stotistische probabl//teiten op een lnd/v/dueel 
gevaf toe te kennen.H 

' Vonnis, p. 22. 
' Vonnls, p. 32-a3. 

rPAGE 

_J 



Hofv•n bcrorp Br"'!cl • 1'" 1<amer - 2012/AR/1747 p. 11 1300 
. - -- --- --------- --

Ten slotte heeft de eerste rechter finaal vastgesteld dat "ook de perlode von 1970 
tot 1991 ( ... ) in ogenschouw genomen (d/ent} te worden am te onderzoeken of 
Etemit zich ois een normaol voorzichtig ondernemer gedroeg"5

• 

15. Verder voert appellante aan dat het vonnis nletlg zou zljn wegens schendlng van 
de bewljskracht van de conclusles van partijen, het beschikkingsbeginsel en het 
verbod voor de rechter om ultra petita te oordelen. 

Het hof verwijst naar de ulteenzettlng hlerboven sub randnummer 13. 

2 8 -0::1- 2017 De exceptie van appellante wordt afgewezen. 

2•. De verjaring 

16. Overeenkomstig artikel 2262bls, § 1, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek 
verjaren aile rechts'Jorderingen tot vergoedlng van schade op grond van 
buitencontractuele aansprakelijkheid door verloop van vljf jaar vanaf de dag 
volgend op de dag waarop de benadeelde kennls krl]gt van de schade (of de 
verzwarlng ervan) en van de identltelt van de daarvoor aansprakelljke persoon. Dit 
wordt de relatieve verjarlngstermijn genoemd. 

Bovendlen verjaren deze vorderlngen ln elk geval twlntlg jaar vanaf de dag volgend 
op de dag waarop het feit waardoor de schade ls veroorzaakt, zich heelt 
voorgedaan (artlkel 2262bls, § 1, derde Ud van het Burgerlijk Wetboek). Dit wordt 
aangeduld ais de absolute verjaringstermljn. 

17. Er bestaat tussen partijen geen betwlstlng dat geïntimeerden hun vorder!ng 
blnnen de terml)n van vfjf jaar van de relatleve verjarlngstetmljn hebben !ngesteld. 

De eerste tekenen van de ziekte van mevrouw Françoise Vannoorbeeck hebben ilch 
in september 1999 gemanifesteerd (ile deskundlg verslag, algemeen beslult, 
hlerboven geciteerd onder randnummer 9). Geîntimeerden hebben hun vorderlng 
blj proces-verbaal van vrljwllllge verschljning van 19 mel 2000 ingesteld. 

$ Vonnls, p. 33, ln fine. 
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18. Appellante houdt echter voor dat geïntimeerden hun vordering nlet !ngesteld 
hebben blnnen de absolute verjaringstermijn. Met toepasslng van de 
overgangsbepa!lngen, meer bepaald artlkel 10 ult de wet van 10 )uni 1998 {B.S. 17 
juli 1998) mag, wanneer de rechtsvordering ls ontstaan voor de lnwerklngtreding 
van deze wet, de totale duur van de verjaringstermljn nlet meer dan 30 jaar 
bedragen. 

Appellante situeert het vertrekpunt van deze verjaring op het ogenbUk van het 
schade ven.o,1ekke nde feit. Het hof kan zkh b1J dit standpunt aanslulten. Etemlt 
benadrukt dat volgens de gerechtsdeskundige de zlekte van rnevrouw Françoise 
Vannoorbeec:k, het mesothelloom, hoogstwaarschljnl!Jk te wljten ls aan de 
blootstelling van het slachtoffer aan amflbolen die 2ich v66r 1970 voordeed zodat 
de vordering werd lngesteld meer dan dertlg Jaar na het schade verwekkend felt en 
bljgevolg verjaard ls. 

19. Met toepasslng van artlkel 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het 
Gerechtell)k Wetboek moet hlj die beweert bevrljd te zljn van een verbintenis, het 
bewljs leveren van het tenletgaan van zijn verbintenls: reus ln exc/plendo fit octor. 
Dit geldt o.m. voor de sthuldenaar dle een exceptle van verjaring voordraagt en 
voorhoudt dat de vordering wegens verjarlng ultgedoofd ls6

• 

Het komt aan de verweerder toe te bewijzen dat de vorderlng verjaard ls. Hij dient 
te bewljzen dat de toepassingsvoorwaarden van de regel dat een rechtsvordering 
tenietgaat, vervuld zljn. De verjaring ls een mlddel van nlet·ontvankelijkheid, dat 
door een schuldenaar wordt opgeworpen omdat de rechtsvordering na verloop van 
tijd niet meer kan worden uitgeoefend. De schuldenaar die zlch erop beroept am 
zlch van een verblntenls te bevrijden, moet dan ook de toepasslngsvoorwaarden 
ervan bewijzen. Aiieen ln geval van een mogelijke stuitings- of schorslngsgrond 
moet de elser het bestaan ervan bewl]zen7

• 

20. Te dezen heeft de gerechtsdeskundige, Prof. De Vuyst, geen twijfel gelaten over 
de relatie tussen het mesothelioom bij mevrouw Françoise Vannoorbeeck ln 
september 1999 ontdekt en de blootstelling aan asbest en het hof neemt aan dat 

1 Vgl. 8. Cattolr, Burgetlljk Proce>recht, reoks APR 2013, nr.119 e.v., p. n e.v. 
7 1. daoys, Opclsbaarheld, kennl~name en scharl~ verwekkend felt ais vertrekpunl van de vorjaring, ln 1. Claeys 
(ed.I Verlarlng ln het prlvaatrecht, l:luwer zoos, p, 67, nr. 60, 
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de oorzaak van de zlekte waaraan mevrouw Françoise Vannoorbeeck overleed, de 
blootstelllng aan asbest is. 

Mesothelioom is een zeldzame vorm van kanker aan het longvlles of het buikvlles, 
waarvan aangenomen wordt dat zlj ln meer dan 30 % van de gevallen veroorzaakt 
wordt door de blootstelling aan asbest: 

"Mesothelloom ls een zeldzame en zeer krachtige vorm van kanker die het 
viles rond de longen (de pleura), de bulkholte {het perltoneum) of het 
hartzakje (het pertcard) aantast. We spreken over mesothelloom zodra we 
kanker waamemen op de buitemllde van pleurale membraan waar de kanker 
beglnt."8 

Appellante legt een tabel voor ter illustratie van het rtslco op mesothelioom 
voortspruttend utt blootstelllng aan asbest in een bepaald aantal vroegere jaren en 
Jeldt uit deze statlstlsche gegevens af dat het redelljkerwijze kan aangenomen 
worden dat de blootstelllngsjaren aan asbest die tot de zlekte van mevrouw 
Françoise Vannoorbeeck geleid hebben, zlch ln de periode 1957-1962 sltueten en 
dat een veel latere blootstellfng aan asbest vrljwel ultgesloten is ais oorzaak van Ilet 
mesothelloom. 

De redenering van appellante berust op de verbeterlng van de 
arbeldsomstandigheden ln de loop van de jaren zeventlg en tachtlg, op de 
gehanteerde productletechnieken vanaf de jaren zeventig en op de (nlet betwlste) 
bijzonder lange latentletljd van mesothelioom. 

Eternit heert deze problematiek al aan Professor De Vuyst tljdens het deskundlg 
onderzoek via haar technlsche raadsman, dokter Van Cleemput, ter discussle 
aangebracht en de deskundlge ultgenodigd zlch daarover ult te spreken, De 
deskundige heert echter nlet kunnen bevestlgen dat een formeel bewijs 
voorhanden ligt dat de blootstellingsjaren aan asbest zlch v66r 1970 sltueren. Het 
bewijs wordt lmmers nlet aan de hand van rislcoprobablllteiten geleverd, welke 
voor een gegeven populatle gelden maar niet ln een indlvldueel geval toegepast 
kunnen worden'. 

Zoals hlerboven uiteengezet heeft de deskundlge flnaal de z.iekte van mevrouw 
Françoise Vannoorbeeck toegeschreven aan "de comblnatie van twee types van nlet-

• Uittreksel ull de brochure "Hel Asbestfonds, ViJfligjaar bestaan 2007-2012", dossier appellante,stuk 1.16. 
• Zie bljlage aan het verslag, brlef van de deskundlge d.d. 13 olttober 200(). 
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beroepsmatlge b/ootstelllngen: een poro-beraepsmat/ge blootste/ling van 1952 tot 
1986 en een environmentale blootstelling von 1957 tot 1991". Dei.e laatste 
omgevingsblootstelllng aan asbest tot in 1991 (gecomblneerd met de eerdere para
beroepsmatlge blootstelllng aan asbest door lnademing van de asbestvezels die zlch 
o.m. op de kleding van haar echtgenoot meegedragen waren) wordt bijgevolg 
geenszlns ultgesloten. Appellante brengt than~s geen ob)ectlef element bij dat het 
advles van de deskundise zou weerleggen. Gezegd advies ls loglsch opgesteld en 
wetenschappelljk onderbouwd, meer bepaald gesteund op de veelvuldlge medlsche 
Uteratuur ln het verslag opgesomd. De medische llteratuur (zle o.m. het artikel 
geschreven door Annie Thébaud-Mony, ere-onderzoeksdlrecteur bU het INSERM • 
Franknïk) bekrachtigt overigens de stelllng dat #niets taelaat de /nv/oed von 
blootstellingsfasen lotere dan de eerste blootstelflng (oon asbest) uit te sluiten bfj 
het versch/jnen van mesothe/loom blj een bepoalde indivlduH"'. 
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Hieruit leldt het hof af dat Eternlt nlet erin slaagt het bewijs te leveren van de 
verjarlng van de rechtsvordering van geïntlmeerden wegens het verstrljken van de 
termljn van dertlg jaar na het schade verwekkend felt. De vordering werd op 19 mel 
2000 lngedlend, zijnde mlnder dan de vermelde termljn na blootstelllng aan asbest 
ln de perlode van 1957 tat 1991 of na para-beroepsmatige blootstelling van 1952 
tot 1986 (en nauwel(jks acht en een halve maand na verschljnlng van de eerste 
symptomen van d1? ziekte). 

21. De eerstl! rechter heeft dan ook terecht de vorderlng niet verjaard en wel 
degelljk ontvankelljk verklaard. 

Het hof dlent bljgevolg geen onderzoek te besteden aan de ondergeschlkte 
discussie tussen partijen over de eventuele schorslng van de verjarlng (gedurende 
de tlJd waar mevrouw françoise Vannoorbeeck geen kennls had van haar ziekte of 
wegens omstandlgheden die overmacht ultmaken). 

3' De beweerde fout van Eternit - inleldlng 

22. De eerste rechter oordeelde dat geïntimeerden geen bewijs leverden dat Etemlt 
tJe wetten of reglementen inzake asbest en asbestproducten zou hebben 
overschreden maar wel dat zlj ln het uitvoeren van haar lndustrlële activiteiten ls 
tekortgekomen aan de algemene pllcht van zorg11uldigheid. 

'
0 Oossier geînUmeerdP.n, Jtuk 106. 
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Geïntimeerden voeren niet aan dat Eternlt inbreuken op welbepaalde wetten of 
reglementen lmake asbest en asbestproducten zou hebben begaan. 

23. Het standpunt van Etemlt houdt in essentie ln dat het verband tussen het 
mesothelioom en asbest pas op het elnde van de zeventiger jaren ontdekt werd, dat 
zîj altijd en zeker vanaf deze periode alle nuttlge maatregelen genomen heeft die 
volgens de toenmalîge wetenschappelijke kennis noodzakelljk waren en dat zij zich 
dan ook altljd gedragen heeft ais een normaal voorzlchtlg en redelijk ondernemer ln 
dezelfde concrete omstandlgheden geplaatst. 

Het hof onderzoekt hlerna of Eternlt ln de gegeven omstandlgheden een fout heeft 
gepleegd in oorzakell]k verband met net ontstaan van de zlekte blj mevrouw 
Françoise Vannoorbeeck. 

4•. Asbest en wettelijke ka der 

24. Eternit legt ult dat asbest de verzamelnaam ls voor een aantal natuurlijke 
vezelvormlge sllicaatmlneralen met zeer bijzondere elgenschappen, die ln de natuur 
voorkomen en nog steeds ln landen zoals Brazlliê, Canada, China en Rusland 
worden gedolven en verwerkt (zie stuk Vll.21). Asbestvezels hebben zeer specifieke 
elgenschappen : ze zljn brand- en hittebestendig, ze beschermen tegen chemische 
agressie, ze lsoleren tegen warmte en elektricitelt en de vezelstructuur geeft 
bljzondere sterkte. 

Er bestaan verschillende soorten asbest. ln essentie moet een onderscheid gemaakt 
worden tussen twee soorten asbest: enerzljds de vezels die behoren tot de 
zogenaamde serpentljngroep (chrysotlel, ook witte asbest genoemd) en anderzijds 
amflboolasbesten, ook wel gekleurde asbesten genaamd, met name crocldoliet 
(blauwe asbest) en amosiet (bruine asbest). Er wordt reeds lang aangenomen dat 
chrysotlel (ook witte asbest genoemd) mlnder schadelljk is dan de amflbolen (o.a. 
blauwe en bruine asbest), en dit vooral met betrekklng tot mesothelioom. Zo heeft 
eeri studle door wetenschappers van de Health and Safety Executlve (een 
advlesorgaan van de Britse Overheld) ultgewezen dat de kankerverwekkende 
potentle van crocldoliet (blauw asbest) en amoslet (bruln asbest) zowat resp. 500 
en 100 keer groter is dan deze van eenzelfde dosls chrysotiel (wltte). 
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25. Asbest werd omwllle van deze specifieke elgenschappen wereldwijd massa al 
gebruikt in heel veel lndustrieën (sectoren en beroepen), o.m. onder vorm van 
asbestcement, voor het vervaardlgen van bouwmaterlalen, buizen, bloembakken 
etc., waarln ongeveer 10 % asbest ais verstevigîng wordt gebrulkt. Dit was de enlge 
toepassing bij Eternit. 

Asbest kan asbestose, aandoeningen van de pleura en het perlcard, mesothelioom 
en longkanker11 veroorzaken, alle vier (thans} opgenomen onder de 
beroepsziektenlijst. 

Het staat vast dat asbest een schadelljke werklng op de gezondheid kan uitoefenen 
wanneer het lngeademd wordt. Blj Jnademlng geraken de asbestvezels ln de 
longblaasjes en, vandaar, mlgreren zij verder naar de pleura en/of het bulkvlles 
alwaar na een vrlj lange latentletijd, mede afhankelijk van de duur en de intensltelt 
van de blootstelllng aan asbest, een mesothelloom zlch kan vormen. 

26. Samenvattend zlet de relevante toepasselijke Belglsche wetgevlng m.b.t. asbest 
eruit ais volgt (overzlcht beperkt tot het jaar 1991, zljnde het )aar waar de 
blootstelline aan asbest ln huldlge zaak een elnde nam): 

• K.B. van 23 mel 1972 betreffende de strijd tegen de hlnder door het werl< en 
de werkplaatsen en tot wljzlglng van het ARAB; 

• K.B. van 15 december 1978 tot wljzlglng van het ARAB, eerste speclfleke 
wetgeving m.b.t. asbest, inhoudende allerlei beperklngen over het gebrulk 
van asbest: verbod van manuele behandeling van vrije asbest, verbod van 
gebrulk in luchtfilteringtoestellen, verstulvlng, verven, isolatie, decoratie, 
gedeeltelljk verbod van gebruik van crocldollet etc.; 

• l<.B. van 28 augustus 1986 betreffende de strljd tegen de rlslco's te wijten aan 
asbest; 

• l<.B. van 10 september 1987 tot wijzlging en aanvulling, wat de beschermlng 
tegen asbest betreft, van het ARAB; 

• l<.B. van 10 september 1987 tot wijziging van het K.B. van 28 augustus 1985; 
• Besluit van de Vlaamse Executleve van 14 december 1988 houdende 

vaststelllng van maatregelen ter voorkoming van verontrelnlging van de l!Jcht 
door asbest; 

• K.8. van 21 december 1988 lnzake voorkoming en vermlnderlng van 
\1erontrelnlglng van de lucht door asbest; 

"Zie M. Vandeweerdt, ee1oeps2iektyim varoomakt door asbest, MEDHUS 1999, p. 26 tot 29. 
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• l<.B. van 21 december 1988 tot vaststelling van de sectorlële voorwaarden 
voor de lozlng, ln de gewone oppervlaktewateren en ln de openbare rlolen, 
van afvalwater, afkomstlg van de lnrichtingen van de sector van asbest: 

• K.B. van 22 juli 1991 tot wljzlglng en aanvulllng, wat de bescherming tegen 
asbest betreft, van het ARAS. 

Later heeh een K. B. van 3 februari 199812 het gebruik van asbestvezels aan nog 
strengere beperklngen onderworpen. Het op de markt brengen, de vervaardiging en 
het gebruik van vezels uit de amfiboolgroep en van produtten waaraan deze ve2els 
zijn toegevoegd, werd volledig verboden. 

s• Fout van Eternlt 

27. Geîntlmeerden beroepen zich niet op een schending door appelfante van 
bljzondere voorschriften of reglementen inzake asbest en asbestproducten maar 
wel op een schending van de algemene zorgvuldlgheldsnorm in de uitoefening of 
voortzettlng van haar industriële activlteften. 

Oit wordt hlP.rna ondenocht. 

28. Eternit voert aan dat het verband tussen mesotheliomen en de blootstelllng aan 
asbest pas stilaan in de loop van de jaren ieventlg aan het licht is gekomen. 

Geîntimeerden stellen dat de roi van asbest ln de kankers van het longvlies al veel 
vroeger ls gekend, en zelfs vanaf het begln van de xx"• eeuw. Partijen citeren een 
aantal wet.enschappelljke studles en lnltlatle11en m.b.t. dit onderwerp, o.m.: 

• een reeks wetenschappelljke publlcatles geclteerd door Barry Castleman in de 
blbllografie van zijn standaardwerk "Asbestos, legal and medical aspects", 
waarvan 3~0 publicatles v66r het jaar 1964n; 

• ln 1906 verscheen in het (Franse) Bulletin van de Arbeidsinspect!e een noot 
van inspecteur M. Auribault, getiteld "Note sur l'hygiène et la sécurité des 
ouvriers dans les filatures et tissage d'amiante" 14

; de auteur stelt 

11 B.S. 21 februarl 1998) 
"Dossier gelntlmeerden. stuk 6; de oudste publlcatles gaan terug tot de Jar en dertlg. 
" Dossier gelntlmeerden, stuk 94. 
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preventiemaatregelen voor ter voorkomlng van longenzlektes te wlJten aan 
asbeststoffen; 

• Dol<ter V. Dhers publiceerde in 1930 in "La Médecine du Travail" (Frankrijk) 
een artikel gewljd aan Asbest en longenasbestose15; 

• twee verslagen van Or. H.W. Wedler te Heidelberg ln 1943 die ln Ouitsland de 
link maakte tussen asbe~t, enerzljds, en longkanker en longvlleskanker1~; 

• de onderzoeken vanaf 1949 uitgevoerd door Or. Gerrit Schepers (Zuld· 
Afrikaanse pneumoloog} over de bevestigde lncldentie van asbest op 
mesothelloom in Zuid-Afrlka. Dr. Case refereerde o.m. naar een onder.zoek in 
1929, gepubliceerd door Dr. Simson in de Annals of the South Afrlcan lnstltute 
for Medlcal Research, de onderzoeken àoor Or. Klemperer en Or. Rabin ln 
1932-33, deze van Dr. Gloyne te londen in 1935 etc.17

; Dr. Schepers maakt 
gewag van veel druk dat toen ultgeoefend werd door de lokale 
asbestlndustrie; 

• een artikel tussen 1952 en 1954, geschreven door Dr. Herbert K. Abrams, 
onder titel "Cancer ln lndustry", gepubliceerd door de American Cancer 
Society (New York), die de llnk maakte tussen longkanker en asbestia; 

• in 1953 beschreef Weiss voor het eerst gevallen van pleura kankers 
(mesotheliomen) te wijten aan blootstelling aan asbest; de studle werd ln 
1958 voortgezet ln Nederland door Van der Schoot19; 

• Oe heer René Truhaut bracht ln oktober 1954 voor de (Franse) Société de 
Médecine et d'Hyglène du Travail" verslag uit met betrekklng tot de 
chemlsche stoffen en beroepsmatJge kankers20

; ook de lnvloed van de 
lnademing van asbeststoffen op het ontstaan van longkanker, wordt ln dit 
verslag bevestigd; 

• de epidemiologische studle van Sir Richard Doll, getlteld "Mortality from long 
canr.er ln asbestes workers", cepubllceerd ln het British Journal of lndustrial 
Medecine ln 195521

; volgens de auteur wordt het rlslco op longkanker blj 
mannen (asbestarbelders) tewerkgesteld gedurende 20 jaar of meer, met 10 
vermenlgvuldigd, vergeleken met de algemene bevolking; 

• de opname ln 1957 van een vermelding over kankerverwekkend effect van 
asbest ln de Encyclopedia Amerlcana22

; 

• in l.960 publiceert het British Journal of lndustrlal Medecine een artikel onder 

15 Oossler geîntlmeerden, stuk 95. 
'-'Dossier geïntlmeerden. sll.lk lU. 
"Dossier geîntlmeerden, stuk 3, zie ook stukken :l1en12. 
"Dossier geTntlmeerôen, stuk 4. 
" Dossier geîntimeerden, stuk 98, lie artlkel van P. Wuste, A. eurdorf en B. Ruers ln lnt. J. Occup. Eovlroo. 
Heahh 2004 (10), p. 1S9·16S. 
'
0 Dossier gelntlmeerden, stuk 96. 

" Dossier geïntlmeerden, stuk 26. De stvdle kon gepubllceerd worden ondanks druk ultgeoefend door de 
asbestlndustrle, aldus h~t informatieverslag aan de Franse Senaat, bi)lage aan het p.v. van de 1lttlng van 20 
oktober 2005, dossier geïntlmeerden, stuk 87, p. 26. 
"Dossier gcïntimcerden, stuk S. 
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de titel : "DIFFUSE PLEURAL MESOTHELIOMA ANO ASBESTOS EXPOSURE IN 
THE NORTH WESTERN CAPE PROVINCE" 23

• De auteurs van het artlkel, J.C. 
WAGNER, C.A. SLEGGS en Paul MARCHAND hadden 33 gevallen van 
mesothellomen in Zuid-Afrika bestudeerd. Zlj stelden vast dat aile personen 
waarop de studle werd gebaseerd aan asbest waren blootgesteld, onder meer 
ais echtgenotes van werknemers van asbestmljnen. Het artikel legt dus nlet 
enkel het verband tussen asbest en mesothellomen, maar stelt eveneens het 
gevaar van een paraprofesslanele blootstelling vast; 

• ln mel 1964 werd een congres ln Caen (Frankrljk} gewijd aan asbestose dat 
wees naar de band tussen mesothelioom en asbest, ln een uitgebreide en 
gedetailleerde bijdrage van J.C. WAGNER . ln deze bijdrage wordt melding 
gemaakt van de rlslco's die wegen op personen woonachtig in de omgevlng 
van asbestindustrleên. 1

• De aanwezJgheld van een vertegenwoordiger van 
ETERNIT Industrie SA op deie conferentie wordt door geïntimeerden 
onderstreept; 

• in oktober 1964 organlseerde de New York Academy of Sciences een 
internatlonale conferentle over de biologische gevolgen van asbest, die 
voorgezeten werd door Dokters lrvlng SELIKOFF en Jacob CHUNG. Deze 
confetentle wees op de verhoogde risico's van asbestose, longkanker en 
mesotheliomen bij mensen die blootgesteld zljn aan asbest; 25 

• in 1964 publlceerden Dr. M.L. NEWHOUSE en Dr. H. THOMPSON ln het British 
Journal of lndustrlal Medecine een studle over 83 gevallen van 
mesothellomen {27 van het bulkvlles en 56 van het longvlles) ln een Londens 
ziekenhuls. Onder die zleken waren 45 nooit tewerkgesteld ln de 
asbestindustrfe, maar 9 onder hen hadden onder hetzelfde dak gewoond ais 
een asbestarbeider en 11 anderen hadden binnen een straal van 800 meter 
van een asbestbedrijf gewoond. Veel van deze patiënten waren vrouwen die 
de werkklercn van hun echtgenoten gewassen hadden. Deze studie bevestigt 
nlet alleen het verband tussen de blootstelling aan asbest en het 
mesothelloom, maar ook het gevaar van een paraprofesslonele 
blootstellfn,i26

; 

• ln 1965 presenteerde professer Jude Turiaf zljn studle getiteld "Le rôle de 
l'asbestose dans la genèse du mêsothêliome pleural» voor de {Franse) 
Natlonale Academie voar Geneeskunde17

; 

• de opname ln het British Journal of lndustrlal Medecine in 1965 van het artikel 
van M . Newhouse en H. Thompson, getiteld »Mesothelioma of pleura and 
peritoneum following exposure to asbestes ln the London area"18

; 

"Dossier geïntlm&erdeo, stuk 17. 
'"Congrès International sur l'asbestose, Caen, 29·30 mel 1964 [Dossier ge\ntimeerden, stukken 56 en 118.) 
14

' Dossier geintimeerden, stuk 56. 
>• Dossier Atintlmeerden, stuk 1. 
"Dossier geintlmeerden, stuk 91. 
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• in 1967 publlceerde Arch. Environ Health een artlkel van J. Lleben en H. 
Plstawka, onder de titel "Mesothelomla and Asbestos 8cposure"29; 

• in november 1970 werd ln Londen een uconférence lnternatlonale des 
Organisations d'information sur l'amiante" gehouden (op lnltlatlef van de 
asbestindustrle); 

• het verslag over asbest en de rislco's voor de gezondheld, voorgesteld tljdens 
de zlttlng van 11-18 december 1973 door een groep experten aan het 
Internationale ArbeidsBureau30 te Geneve; het verslag bevestigt dat de 
lnademlng van asbestvezels o.m. longvlleskanker kan verooriaken, welke 
zlekte zlch Ja ren later manifesteert; 

• de publicatie in 1976 van de studle van Irving J. Selikoff "Asbestos disease ln 
the United States 1918-1975". De auteur cfteert ook ln zljn blbllografle oude 
artlkels vanaf 1930 over steritecljfers wegens blootstelling aali asbest31; 

• John C. Gilson stelde ln 1977 een omstandig verslag op, bestemd voor de 
algemene directle V/F/4 van de Europese Commlssle, getrteld "Occupatlonal 
Risks of exposure to asbestos" ;32 

• de opname in The Lancet van mel 19711 van een artlkel van N.J. Vianna en A.K. 
Polan "Non-occupational exposure to asbestos and mallgnant mesothelomia 
in females"33

; het artlkel bespreekt o.m. de omgeving blootstelllng. 

ln bijlage van 2i)n verslag clteert Professor De Vuyst eveneens 15· referenties ult de 
medlsche literatuur. 

29. Ult het onderzoek van de geschetste gegevens van deze zaak leldt het hof af dat 
geïntlmeerden terecht stellen dat een voldoende onderbouwde kennis dat asbest 
(aanvankelljk potentU!le en later vaststaande) oorzaak is van longvlleskanker (en 
andere ziektes), al lang behoorde tot de discussle onder wetenschapsmensen en 
mlnstens teruggaat tot in midden van de xx"• eeuw. 

ln de jaren '70 was de asbestlndustrie elgenlflk gecontroleerd door vler 
ondernemingen met gekruiste onderlinge participatles. Het betreft Johns-Manvllle 
Corporation (V.S.), eerste proàucent ter wereld, Turner & Newall (V.K.), Cape 
Industries (V.K.}, EngelsP. filiale van Anglo-Amerlcan Corporation of South Africa 

"Dossier appellante, stuk 1.2, British Journal of lndumlal Mededne 196S (22), 261·269. 
"Dossier appellante, stuk 1.4. 
••Dossier geîntlmeerden, stuk 92. 
" Dossier gelnllmeerden. stuk S3. 
" Dossier appcllante, stuk 1.19 - verslag 1S9 bladzijden. 
"Dossier appellante, stuk 1.7. 
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(voorheen The Cape Asbestos Company) en de Belgische - Franse - Zwltserse groep 
Eternlt.34 

De groep Eternit is aldus historisch een multinationale hoofdacteur ln de 
asbestindustrle en het is volstrekt ultgesloten dat een firma van deze omvang die 
een jarenlange ervarlng had ln asbestproducten, geen kennis zou hebben gehad van 
het gevaar dat de blootstelllng aan asbest lnhleld, nlet alleen voor de leden van 
haar personeel {bedrl]fsmatige blootstelllng) maar ook voor famll!eleden van deze 
personeelsleden (paraprofesslonele blootstelllng) en omwonenden van de 
betrokken bedrijven (environmentale blootstelllng). Dit geldt ook voor appellante 
die deel uttmaakt van de groep. Vrij vroeg werd de relatie aangekaart tussen 
mesothelioom en blootstelllng aan asbest, !outer door het woonachtlg zljn ln de 
buurt 11an asbest verwerkende bedrijven. 

2 8 ·03· ZOj7 

Eternlt was een specialist in de asbestindustrle en was dus geacht professloneel op 
de hoogte te zljn dat sinds lange jaren de gevaarlijkheid van asbest wereldwljd ln 
het licht werd gesteld35

• Een vertegenwoordiger van Eternit was overigens aanwezlg 
op het hierboven vermelde congres ln caen. 

De ontwikkellng van de ruim verspreide wetenschappelijke discussle, die klank 
kreeg in gezaghebbende publlcatles, laat toe te besluiten dat ln wetenschappelijke 
kringen het besef was doorgedrongen (1) dat de blootstelllng aan asbest 
mesothelloom kan veroorzaken, (2) dat dft gevaar bestond voor dlegenen die 
beroepsmatlg ln aanraking kwamen met asbest maar ook voor zogenoemde 
thufsbesmettlng en voorts (3) dat er serieuze aanwijzingen bestonden voor de 
verdenklng dat asbest ernstlge gezondheidsrisico's inhleld voor grotere groepen die 
slechts zijdelings en op meer incidentele basls aan asbest werden blootgesteld36

• 

De stelllng van appellante dat Eternit het besmettingsrisico van asbest nlet kende 
op het ogenbllk dat mevrouw Françoise Vannoorbeeck besmet werd, kan bfjgevolg 
niet aanvaard worden. Het hof heeft hlerboven al vastgesteld dat het mesothelioom 
waaraan zij 1>verleden is, te wljten ls aan de combinatie van twee types van niet· 
beroepsmatige blootstellingen: een para-beroepsmatige blootstelllng van 1952 tot 
1986 en een envlronmentale blootstelllng van 1957 tot 1991. Etemlt kan zlch niet 

" Dossier geintlmeerden, sttlk 28. 
" Vel. ln dezelfde >in Hof van beroep te Vemilles 4 juni 2002, ln de 2aak De Oliveira tesen SA ETERNIT 
INDUSTRIE, dosslel' ge'intlmeerden, stuk SS. 
•• Vgl. Gerer.htshof Arnhr.m 27 fobruar1 2007, p. 7, ln de 2aak lansman tegen Eternit Fabrleken B.V., dossier 
gelntlmeerde, stuk 120. 
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verschuilen achter een beweerde onwetendheid over de rislco' s voor omwonenden 
in de omgeving van het bedrljf tot ln 1991, quod non. 

Weliswaar ls de ontdekking van de schadelljke effecten van asbest op de gezondheid 
slecht.s progresslef verlopen en werd het verband met de spedfleke vorm van 
longvlieskanker nlet onmlddellljk gelegd doch ln een latere fase dan de onderzoeken 
over het verband tussen asbest en asbestose of met andere vormen van kanker. Het 
staat ook vast dat aanvankelijk de effecten van de beroepsmatlge blootstelllng aan 
asbest bestudeerd werden en dat pas later de effecten van paraprofessionele 
blootstelling en envlronmentale blootstelling op hun beurt onderkend werden maar 
het wordt op afdoende wrJze aangetoond dat Eternit wist, minstens was geacht te 
weten, dat asbest, ook onder vorm van asbestcement, op zlch een kanker 
verwekkende stof is en dat zij bljgevolg ais professloneel ertoe gehouden was om 
blj de uitoefenlng van haar industriële bedrljvlgheid aile gepaste maatregelen te 
nemen om de risico's, ook ln hoofde van de omwonenden, op alle mogel!Jke wljze 
te voorkomen en/of te beperken. Na de publicatie van de studie van Wagner ln 
1960 bestond er lmmers geen redelijke twijfel meer over het verband tussen 
mesothe!ioom en de blootstelllng aan asbest. 

Eternit verklaart dat zowel haar afgevaardlgde bestuurder ais haar bedrijfsarts ielf 
aan een mesothelloom overleden zijn maar deze omstandlgheden bekrachtigen niet 
dat Eternit geen kennls had van het gevaar van blootstelllng aan asbest bij 
omwonenden van het bedrljf. 

De beschrljvlng door appellante van de "kennls van die tljd" maakt bljgevolg een 
zeer beperkte en onvolledige weergave van de realltelt. Allesilns was Eternlt meer 
dan tijdig gea larmeerd over de gezondheldsrisico' s rond inhalerlng van 
asbestvezels, ook al zljn de wetenschap en de geneeskunde sedertdien ongetwijfeld 
nog fel geëvolueerd. De environmentale blootstellfng was nlet beperkt tot de 
nabijheid van asbestmijnen of machines. 

30. De eerste rechter oordeelde te dezen terecht dat Eternlt, die aldus kennis had 
van de concrete gevaren verbonde11 aan blootstelling aan asbest, ook t.a.v. 
Mevrouw Vannoorbeeck, velligheldsmaatregelen had moeten nemen en dat zlj 
precies daarin in gebreke is gebleven. 
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Zoals hlerboven aangegeven woonde mevrouw Françoise Vannoorbeeck tot in 1991 
te Kapelle-op-den-Bos, ln de onmiddellljke omgeving van het plaatselijke bedrijf van 
appellante. 
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Welnu, vlakbij de woning van mevrouw Françoise Vannoorbeeck werd nog na 1970 
asbest ln open lucht geladen en gelost. Eternlt beschlkte bovendlen over twee 
stortplaatsen in de onmlddellijke nabijheid van de woning in kwestie. De omgevlng 
ielf was ernstig verontrelnlgd door asbest. Appellante heeft weliswaar ln 
samenwerklng met OVAM een vijfjarenplan ter sanering van de site opgestart maar 
dit gebeurde pas ln het begin van de jaren '90, na de verhuls van mevrouw 
Françoise Vannoorbeeck en de sanerlng van de site werd slechts in het jaar 2000 
gerealiseerd. Hlerult leidt het hof af dat Eternlt nagelaten heeft om tljdfg de nodige 
veiligheldsmaatregelen t.a.v. de omwonenden van haar bedrijf te Kapelle-op-den· 
Bos te treffen. Deze fout staat ln oor.zakelijk verband met het mesothelloom 
waaraan mevrouw Françoise Vannoorbeeck overleed en dat te wljten is aan de 
comblnatle tussen para-beroepsmatige blootstelling van 1952 tot 1986 en 
envlronmentale blootstelling van 1957 tot 1991. 

31. Appellante verklaart haar productleproces telkens aangepast te hebben aan de 
evolutle van de wetenschap en enorme investerlngen te hebben gereallseerd met 
het oog op de velllgheld en gezondheid van haar personeelsleden en de omgevlng 
van haar ~sbest verwerkende bedrljven. 

Het klopt dat Eternit ertoe genoopt werd grootschalfge lnvesterlngen te doen, zlj 
het maar om haar activiteiten aan te passen aan de geleldelljk strengere elsen van 
de nationale en Europese regelgevfngen. Zij legt ln haar dossler1 over.zichten van 
deze investeringen over de periode 1972-1993 voor. Dit slult echter op zich geen 
onzorgvuldlg gedrag in haar hoofde ult ln oo!'2akelljk verband met de schade door 
geïntimeerden geleden. 

De opmerking van de eerste rechter is 001< terecht waar hij stelt dat appellante 
weinig precies is wat de genomen maatregelen betreft. Eternlt vermeldt wel de 
kostprijs van de gedane investeringen, zonder veel detalls te geven, en zelfs 2onder 
meer het bewljs van die investerfngen aan te brengen dan een een2Jjdlg opgesteld 
rekenblad. 

" Oosslcr appellante, stukken V ,16 en V.17. 
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32. Andere fouten in hoofde van Eternlt, 2oals deelname aan lobbywerk vanwege 
de asbestindustrle, verdraallng van wetenschappelijke lnformatle etc., dlent het hof 
niet te onder20eken nu de vaststelllng ervan niet tot een rulmere veroordeling van 
appellante aanleiding zou geven. 

33. Appellante laat gelden dat wijlen de vader en grootvader van huidige 
geïntimeerden zelf kaderleden blj Eternlt waren maar het ls nlet duldelljk welke 
juridische gevolgen zlj hleruit afleidt. Eternlt kan alleszlns nlet vrijgesteld worden 
van haar el gen aansprakellJkheid m.b.t. de aantasting van de gezondheid ln hoofde 
van mevrouw Françoise Vannoorbeeck. 

34. Het bestreden vonnls wordt bijgevolg bevestlgd in zover de eerste rechter 
oordeelde dat Eternlt een fout in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek 
heeft begaan, welke fout ln oorzakelljk verband staat met de schade lngevolge de 
zlekte en het overlijden van mevrouw Françoise Vannoorbeeck. 

6". Sch~de ln hoofde van geîntimeerden 

35. Bi] het gedingtnleldende proces-verbaal van vrljwlJllge verschljnlng van 19 mei 
2000 heeft mevrouw Françoise Vannoorbeeck de aanstelllng van een 
gerechtsdesl<undlge gevorderd alsook de veroordellng van Eternit tot betaling van 
Qschadevergoedlng voorloplg geraamd op 15.000.000 BEF" (371.840,29 euro), plus 
kosten. De gevorderde schadevergoeding betrof ulteraard de gevolgen van het 
mesothelioom dat bij de betrokkene in december 1999 ontdekt werd. 

Na het overlljden van mevrouw Françoise Vannoorbeeck hebben haar vljf zoons het 
geding hervat blj conclusie neergelegd op 16 februari 2001. ln hun hoedanlgheld 
van erfgenamen vorderden zij op hun beurt de veroordellng van Etemit tot betallng 
van "schadevergoeding voorloplg geraamd op 15.000.000 BEF". 

Bi] hun syntheseconclusle voor de rechtbank van eerste aanleg, ter griffie 
neergelegd op 25 cktober 2011, hebben geintimeerden hun vorderlng ultgebreid en 
een totale 11ergoeding van 399.500,00 euro gevorderd. Zij handelden toen nog in 
hun hoedanigheid van erfgenamen. 
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36. ?oals hlerboven ulteengezet heeft de eerste rechter aan geïntlmeerden "een 
forfaitaire schadevergoedlng von (5 1< 50.000 euro =) 250.000 euro, moree/ en 
moterieel gemengd" toegekend. 

De rechtbank htetd ln de motieven van het bestreden vonnls o.m. rekening met: 

het moreet leed bij nabestaanden biJ het verlies van een dierbare; 
- de erkenning van het recht van geïntlmeerden ais slachtoffers; 
- de elgen schade die mevrouw Françoise Vannoorbeeck vergoed wenste te 2ien: 

de ztekte die zlj opliep door de blootstelllng aan asbest die zij onderglng; deze 
zlekte bracht moreel leed met zlch, rnaar ook werkonbekwaamheld en ziekte- en 
andere kosten; de elgen schadevergoeding die geintimeerden impllclet maar 
zeker vorderen voor het verlles van hun rnoeder (hetzij een router morele 
schade); 

• de verergering van het leed van mevrouw Françoise Vannoorbeeck door de 
wetenschap dat de zlekte haar fataat zou worden en dat zij vrlj Jong zou sterven; 

- de omstandlgheld dat zlj bijzonder gekweld moet zljn door de wetenschap dat 
haar :zlekte veroorzaakt werd door het bedrljf waar haar echtgenoot zfjn gehele 
beroep5feven aan gewijd heeft maar dat hem evenzeer het le11en gekost heeft; 

- de schendfng van de grondrechten van geîntlmeerden (o.m. recht op leven, recht 
op beschermfng van het leefmilieu, beschermlng van de gezondheid, 
eerblediglng van het privéleven); 

- de hoegrootheld van vergoedlngen die ln andere landen worden toegekend; 
- het cynisme waarmee Eternit ult winstbejag de wetenschap opzljgeschoven 

heeft en de omstandlghetd dat zij werkte met een potentleel dodellJk product en 
desondanks haar werknemers en omwonenden blootstelde aan het gevaar van 
dit product; 

- het recht van de vijf ktnderen van mevrouw Françoise Vannoorbeeck op een 
substantii!fe vergoedir.ag voor het verlies van hun moeder en het leed dat haar 
aangedaan werd. 

37. Appellante stelt terecht dat de eerste rechter ultra petlta besliste ais hij een 
vergoeding aan geïntimeerden toekende voor eigen schade, zonder dat zulks 
eigenlijk gevorderd werd. 

De vorderlng werd slechts lngesteld tot ver!loedfng van de elgen schade in hoofde 
van mevrouw Françoise Vannoorbeeck en door huldlge geïntlmeerden ais dusdanlg 
hervat in hun hoedanigheld van erfgenamen. Niets liet de eerste rechter affelden uit 
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de uitbreiding van els ln de conclusle van geîntimeerden dat zij tevens (morele) 
schade vorderden die zij persoon lijk wegens het overlljden van hun moeder geleden 
hadden. Geïntlmeerden betwlsten dit elgenlijk nlet ernstig en schrijven ln hun 
conclusie38 "Het is juist dot dit nlet uitdrukkelljk gespec/flceerd werd ln de beslulten 
van concluanten ... " 

2 8 -03- 2017 

Weliswaar verklaren geïntlmeerden thans wel blj condusie ln aanleg van hoger 
beroep hun persoonlijke schade te vorderen maar appellante voert terecht aan dat 
het om een volstrekt nleuwe vordering gaat. Bij hun elsuitbreiding handelen 
geîntlmeerden in een andere hoedanlgheld, deze van rechtstreeks benadeelden 
2odat aan de voorwaarde voor de toepasslng van artlkel 807 van het Gerechtelijk 
Wetboek niet is voldaan: het betreft geen uitbrefding van de oorspronkelijke 
vordering van de elsende parti), mevrouw Françoise Vannoorbeeck, noch van deze 
van de rechtsopvolgers van mevrouw Françoise Vannoorbeeck. ln 2over huldlge 
geïntimeerden hun vorderi ng 2ouden lnstellen ln hoedanlgheld van tussenkomende 
partljen dient het hof vast te stellen dat deze vordering niet voor de eerste maal ln 
hoger beroep kan gebeuren (artlkel 812 van het Gerecntelijk Wetboek). 

Ten slotte ls de vordering van geïntlmeerden tot vergoeding van de schade die zij 
persoonli)k geleden hebben naar aanleiding van het overllJden van hun moeder (of 
grootmoeder) laattijdig lngesteld gelet op de verjaringstermijn van vijf jaar vanaf de 
dag volgend op de dag waarop de benadeelde kennls heeft gekregen van de 
(verzwaring van de) schade en van de ldentltelt van de daarvoor aansprakelljke 
persoon (artikel 2262bls § l, tweede lld, van het Burgerlijk Wetboek). De schade 
werd lmmers op 3 ju!i 2000 geleden en de vordering pas bij conclusie van 17 januari 
2013 lngesteld. 

De vordering van geïntimeerden tot vergoeding van persoonlljke schade ls dan ook 
ontoelaatbaar. 

38. Dat mevrouw Françoise Vannoorbeeck schade leed ingevolge de ziekte die blj 
haar in december 1999 ontdekt werd, lijdt geen twijfel. Zoals hierboven uiteengezet 
heeft deze ziekte 2ich voor het eerst in september 1999 verultwend!gd. 
Geïntimeerden maken gewag zowel van de dagen dat zl) ongemak heeft 
ondervonden door haar verblljf in een ziekenhuis of ziek thuis ls gebleven maar ook 
van de Immense morele schade die voortvloeit ult het feit dat zij het leven zou 
verllezen r.foor toedoen van appellante en niet zou kunnen geoleten van haar 
normale overle11lngsduur met haar kinderen en klelnkinderen, 

'' Conclusle necrgelegd op 17 januarl 2019, p. 79. 
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Geîntimeerden onderschelden drie categorieën van lmmateriële schade duidelijk 
aanwezlg: 

• de schade aan de gezondheid van oorspronkelljke eiseres; 
• de morele schade die zij geleden heeft door het besef dat zlj op nog jonge 

leeftijd zou sterven maar dat daarenboven ook haar klnderen door hetzelfde 
gevaar bedreigd werden kan evenmln betwist worden; 

• de schendfng van fundamentele grondwettelljk· en verdragsrechtelijk 
beschermde rechten. 

Vervolgens stellen geïntlmeerden dat de begroting van deze schade rekening moet 
houden met wat ln het buitenland (en bijvoorbeeld ln Frankrijk) doorgaans 
toegekend wordt aan slachtoffers. 

39. Flnaal begroten geïntlmeerden de geleden schade ais volgt: 

• 500 euro per dag vanaf de eerste verschijning van de zlekte (3 september 
1999) tot datum van overlijden voor de aantasting van het recht op 
gezondheld en het fysiek lijden: 500 euro/dag x 304 dagen = 152.000 euro; 

• SOO euro per dag vanaf de eerste verschijning van de zlekte (3 september 
1999) tot datum van overlijden voor de aantastlng van andere grondrechten 
zoals het recht op familieleven, het recht op een waardig bestaan en een 
gezond leefmllleu: 500 euro/dag x 304 dagen = 152.000 euro; 

• !iOO euro per dag vanaf de diagnose van de ziekte (25 november 1999) tot 
datum van <>verlljden voor het moreel lijden: 500 euro/dag x 191 dagen = 
95.soo euro; 

• TOTAAL: 399.500 euro, gemengd morele en materiële schade. 

Appellante schat de maximale schadevergoedlng toekomend aan geîntrmeerden op 
31 euro per dag hospitallsatie en 25 euro per 2lektedag zonder hospitalisatie (274 
dagen), of een totaal van 7.024 euro. Deze berekenlng ls kennelljk verkeerd en door 
het hof verbeterd ais volgt: 25 hospitalisatiedagen x 31 euro/dag (= 775 euro) + 274 
zlektedagen x 25 euro/dag (6.850 euro) = 7 .625 euro. Bovendlen wordt het aantal 
dagen verkeerd opgeteld op 299 {25 + 274) dagen ln plaats van 304 dagen (vanaf 3 
september 1999 tot en met 3 juli 2000). 
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40. Het hof dient vast te stellen dat de gevorderde schadevergoeding alle 
gebruikelijke maatstaven uit de Belgische rechtspraak overschrl)dt. De schade die 
mevrouw Françoise Vannoorbeeck geleden heeft is zwaar nu de 
gerechtsdeskundlge adviseerde om haar fysleke onbekwaamheld op 100 % te 
schatten vanaf 3 september 1999 tot datum van haar overlljden (304 dagen). Zlj 
overleed op de leeftijd van 67 jaar. 

Na de eerste uitdrukklng van haar ziekte op 3 september 1999 onderglng mevrouw 
Françoise Vannoorbeeck een pleurale punctie. Zlj verbleef van 12 tot 17 september 
1999 in het zlekenhuis te Ottignies (Clinique Saint-Pierre). De definitieve diagnose 
werd gesteld gedurende een hospltalisatle ln het St. Luc hospltaal (van 13 tot 25 
december 1999). De verdere behandellng was louter palllatlef en zl) overleed op 3 
juli 2000 ln het lnstituut voor palllatleve zorgen te Namen. De duur van opname ln 
dit lnst!tuut wordt niet vermeld en blllkt nlet ult voorllggende stukken. 
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Nadere details over de behandeling van het slachtoffer worden niet verschaft. 
Geîntlmeerden leggen eigenlljk geen stukken m.b.t. betaalde kosten of de geleden 
schade voor. 

Het kan aanvaard worden dat de morele schade in hoofde van het slachtoffer hoger 
lag nu zij besefte dat zl) aan dezelfde ziekte leed ais haar ln 1987 overleden man en 
dat zll dan ook wlst dat de ziekte haar fataal zou zijn. 

Het deskundig onderzoek bevestlgt dat mevrouw Françoise Vannoorbeeck ln 
cachectlsche staat overleed39 zodat een speclfleke vergoeding voor het quantum 
doloris kan worden toegekend. 

40. Het hof begroot de schade ln hoofde van mevrouw Françoise Vannoorbeeck op: 

o morele schade: 50 euro per dag hospltallsatle + 30 euro per dag zonder 
hospltallsatle: 50 euro per dag x 25 dagen + 30 euro per dag x 279 dagen = 
1.250 euro t 8.370 euro= totaal 9.620 euro; 

o pretium doloris gemiddeld 30 euro per dag over de hele periode: 30 euro per 
dag x 304 dagen = 9.120 euro; 

o materiële schade, beperkt tot de huishoudelijke ongeschiktheid: 20 euro per 
dag over de hele periode: 20 euro per dag x 304 dagen = 6.080 euro. 

"Zie verslag van li)kschouwing 27 oktober 2000. 
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De vorderlng is gegrond tot beloop van 24.820 euro (9.620 + 9.120 + 6.080 euro) te 
verhogen met de vergoedende interesten vanaf de gemlddelde datum van 3 
februarl 2000 en de gerechtelijke interesten vanaf datum van huldlg arrest, telkens 
aan de wettelijke lnterestvoet. 

Geîntlmeerden vorderen zelf een globaal bedrag. De totale som van 24.820 euro 
plus interesten en kosten komt dan ook aan elk van geîntlmeerden toe ln 
verhouding tot hun respectlevelljke erfrechten. 

7". Gerechtskosten · 

41. De gerechtskosten van belde aanleggen worden tot beloop van de helft ten 
laste van elke partij gelegd, met ultzonderlng van de kosten van het deskundlg 
ondenoek die volledlg ten laste van appellante vallen. 

Partljen begroten hun rechtsplegingsvergoedlng op het basistarlef zoals vastgesteld 
bij artfkel 2 v~n het K.8. van 26 oktober 200740

• 

Het baslsbedrag bedraagt na lndexatle 8.400 euro. 

OM DEZF. REDENEN, 

HETHOF, 

Rechtsprekende na tegenspraak, 

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 junl 1935 op het gebruik der talen ln 
gerechtS2aken; 

•• K.B. van 26 okrober 2007 lot vaslstelllns van het tarie! van de rechtsplegingsvergoeding becloeld ln artlkel 
1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelllng van de datum van lnwerklngtredlng van de artikelen l 
tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheld van de erelonen en de kosten verbonden 
aan de bljstand van de advo:aat. 
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Verklaart de vordering van geîntimeerden tot vergoedlng van persoonlljke schade Js 
dan ook ontoelaatbaar. 

Verklaart het hoger beroep onlvankelijk en ln de volgende mate gegrond. 

Hervormt het bestreden vonnls ln zover het appellante veroordeelde tot betallng 
aan geîntlmeerden van 250.000 euro. 

Opnleuw rechtsprekende, veroordeelt N.V. Eternlt tot betaling aan geintlmeerden 
van VIERENTWINTIGOUIZEND ACHTllONDERD TWINTIG EURO (24.820 euro) te 
verhogen met de vergoedende lnteresten vanaf de gemlddelde datum van 3 
februarl 2000 en de gerechtelijke interesten vanaf datum van huldlg arrest, telkens 
aan de wettelijke interestvoet. 

Verklaart het hoger beroep en de oorspronkell]ke votdering van geïntimeerden voor 
het overlge ongegrond. 

Veroordeelt appellante enerzijds en geïntlmeerden anderzijds elk tot betallng van 
de helft van de gerechtskosten van beide aanleggen, met uitzonderlng van de 
kosten van het deskundlg onderzoek (2.974,72 euro) die volledig ten laste van 
appellante vallen. 

Begroot de kosten van het hoger beroep 
in hoofde van appellilnte op € 18.586 ( 186 rolrecht + 18.400 
rechtsplegingsvergoedlng), en 
in hoofdP. van geïntimeerden op€ 18.400 rechtsplegingsvergoed!ng. 
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Aldus gevonnlst en uitgesproken ter openbare terechUitting van de burgerlijke 
eel'$te ka mer van het hof van beroep te Brussel, op 

waar aanwezig waren en zittln11 hlelden : 

Astrl d DE PRE ESTER, 
Evrard JANSSENS DE BISTHOVEN, 
Marc DESAERE, 
bijgestaan door Viviane DE VIS, 

V.OF. 

A, 
E. JANSSEN DE BISTHOVEN 

z 8 -UJ.- 2017 
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Vo"orzltter, 

Raadsheer, 
Raadsheer, 

Griffier. 


