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Rechter stelt asbestslachtoffer uit Rijen in het gelijk

Strijd om recht na een
Asbestslachtoffer Ruud Swanen uit Rijen heeft minstens
recht op 65.000 euro smartengeld van Bakkersland.
Oordeelt de rechter. De broodfabrikant beraadt zich nog
over hoger beroep. Hoeveel tijd is Swanen nog
gegeven?
John Bas
Rijen/Breda
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■ in Nederland komen er per
jaar zo’n 500 asbestslachtoffers
bij. Ongeneeslijk ziek. Dat zijn er
vrijwel net zoveel als het aantal
dodelijke verkeersslachtoffers.

ij is nu 51 jaar.
En beter wordt
Rijenaar Ruud
Swanen niet
meer. Mesothelioom, constateerde zijn arts
in december 2009. Asbestkanker.
Kwaadaardige tumoren op de longvliezen.
Na die dodelijke diagnose stelde
de bakker in loondienst zijn werkgever aansprakelijk: Bakkersland.
Swanen nam daarvoor advocaat
Bob Ruers in de arm. Die is in Nederland dé specialist als het gaat
om de verdediging van asbestslachtoffers. Ruers voerde vele
baanbrekende en jurisprudentie
scheppende procedures en ging
ook voor Ruud Swanen aan de
slag.
De Rijenaar, getrouwd en vader
van twee kinderen, werkte vanaf
1984 voor Bakker Welten. Het familiebedrijf was tot eind vorige
eeuw nog in handen van vier achtereenvolgende generaties en ging
op in Bakkersland. Swanen moest
in de broodfabriek aan de Ettensebaan tientallen keren per uur, honderden keren per dag door een
luikje in de ovens kijken om de
producten te controleren. In die
oudere ovens zaten asbestplaten,
asbestkarton en asbestkoord, waardoor hij én zijn collega’s volgens
de verdediging jarenlang aan het
kankerverwekkende spul werden
blootgesteld.
Zijn werkgever heeft tot op de
dag van vandaag altijd ontkend
dat asbestblootstelling mogelijk
was. Maar de verdediging van Swanen kwam met getuigen. En met
rapporten die aantoonden dat asbest was vrijgekomen bij soortgelijke ovens in minstens drie Bakkersland-fabrieken: Waalwijk, Wateringen en Zwanenburg.
Ruud Swanen werkte niet daar,
maar van zijn ziekte, mesothe-

BAKKERSLAND▼
■ Bakkersland is in 1999 ont-

staan uit een bundeling van
een aantal familiebedrijven,
waaronder Bakker Welten in
Breda.
■ Er werken nu in totaal ongeveer 1.900 mensen. Die produceren brood, banket, vlaaien
en gebak.
■ Bakkersland was vorig jaar
naar eigen zeggen goed voor

een totaalomzet van 434 miljoen euro.
■ Het hoofdkantoor staat in
het Gelderse Hedel, de fabrieken in vijftien Nederlandse
gemeenten.
■ In het verspreidingsgebied
van BN DeStem staan bakkerijen in Breda (130 arbeidsplaatsen), Waalwijk (75), Terneuzen (70) en Tholen (40).

lioom, is maar één oorzaak bekend en dat is asbest. Bakkersland
beweerde steeds dat Swanen zijn
kanker ook elders dan in de Bredase fabriek kan hebben opgelopen.
Saillant is de onthulling door de
makers van het tv-programma
Zembla, nu drie jaar geleden. Uit
één van de ovens van Bakkersland
was asbest terecht gekomen op
brood voor een supermarktketen.
Bakkersland bevestigde dat later
en meldde dat het bewuste brood
was vernietigd. ‘En daar waar het
nodig was, hebben we het brood
terug laten halen.’ De naam van
de supermarkt kwam nooit in de
publiciteit.

Slopend

In het voorjaar van 2010 was de
Rijense bakker Swanen - op dat
moment 45 - zo ziek dat een complete long werd weggenomen, een
paar ribben, een deel van het middenrif en zijn borstvlies. Zijn conditie bleef onverminderd slecht
en hij lijdt sindsdien aan zenuwpijnen.
Juriste Georgette Kuntz, van Letselschade.com, begeleidt de kwestie Swanen als het gaat om de berekening van de omvang van de
geleden schade. „Veel oud-werknemers zijn op deze manier al geconfronteerd met een psychisch
slopende procedure tegen hun
werkgever of voormalige werkgever. Alsof het vechten tegen een
ziekte niet al genoeg is, moet er
ook juridisch nog een strijd worden gevoerd. Omdat de levensverwachting van asbestslachtoffers
vaak zeer beperkt is, maken velen
niet eens de uitkomst van die procedures mee.”
Volgens Kuntz komen slachtoffers en hun nabestaanden vaak in
financiële problemen. „Tijdens
het ziekbed worden extra kosten
gemaakt die lang niet altijd door
een zorgverzekering worden gedekt. Maar ook na het overlijden
blijven de nabestaanden vaak achter met minder inkomen en extra
uitgaven. Naast het feit dat die
hun geliefde moeten missen, worden zij geconfronteerd met financiële rompslomp en ellende waarvoor een ander, de werkgever, verantwoordelijk is. Dat is hard, keihard.”
Tegenover Zembla verklaarde asbestdeskundige dr. Paul Swuste
van de TU Delft destijds: ‘Gaandeweg de jaren zestig, zeventig werd
duidelijk dat er hele grote groepen
waren die aan asbest zijn blootgesteld en daar vallen de bakkers
ook onder.’ Dat Bakkersland verklaarde dat altijd ‘asbestveilig’
werd gewerkt, zegt volgens Swuste niks: ‘Die vezels zijn doorgaans

niet zichtbaar met het blote oog.’
Zolang de kwestie nog onder de
rechter is, wil het bedrijf niet publiekelijk reageren. Een woordvoerder meldde deze week op vragen van BN DeStem dat Bakkersland zich nog beraadt over een
eventueel hoger beroep.

Schijntje

Waar Swanen via de rechtbank in
Breda 75.000 euro smartengeld eiste van Bakkersland en nu voor immateriële schade 65.000 euro toegewezen kreeg, noemt juriste

Meneer Swanen
is één van de
weinigen die een
rechtszaak over
asbest overleeft
---Jan Warning, directeur IAS

Kuntz dat een schijntje’. „Per definitie zijn dit soort bedragen in Nederland erg laag, Wij beraden ons
nu met zijn advocaat Ruers over
het bedrag dat hij gaat eisen vanwege het verlies aan financieel vermogen. Dan praat je over geld dat
je mist omdat je niet meer kunt
werken, ziektekosten die niet vergoed worden, hulp die je thuis nodig hebt, of bijvoorbeeld de kosten voor een schilder omdat je dat
niet meer zelf kunt. Omdat Swanen nog relatief jong is, zal dat om
veel hogere bedragen gaan.”
Zijn advocaat Ruers laat zich
daar niet over uit, maar maakt wel
haast: „De gerechtelijke macht
heeft enorme achterstand met dit
soort letselschade-zaken. Maar
voor mijn cliënt is dat geen excuus. Die moet snel geholpen worden. Maar één procent overleeft asbestkanker zo lang als hij nu
doet.”
■ Met dank aan: Zembla, Instituut
Asbestslachtoffers en Letselschade.com
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dodelijke diagnose

Rijenaar Ruud Swanen
liep volgens de rechter zijn
mesothelioom op door
dagelijks contact met asbest dat verwerkt was in
een Bredase fabrieksoven
van Bakkersland.

Asbestkankerpatiënten leven
doorgaans nog maar een paar jaar
DEN HAAG Nederland telt jaarlijks zo’n
500 nieuwe asbestslachtoffers. Dat is ongeveer net zoveel als
het aantal doden in
het verkeer.
Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) probeert namens overheid, vakbonden, werkgevers, verzekeraars en
vooral de gedupeerden
te zorgen dat zaken netjes worden geregeld.
IAS-directeur Jan Warning noemt de zaak
van Rijenaar Ruud
Swanen ‘uitzonderlijk’.
„Het klinkt luguber,
maar meneer Swanen
is één van de weinigen
die een rechtszaak
over asbest overleeft.

Hij is al zes jaar ernstig
ziek; de meesten overlijden veel eerder al.”
Het IAS zorgt ervoor
dat asbestslachtoffers
een tegemoetkoming
krijgen van de overheid. Daarnaast bemiddelt het instituut met
de (ex)werkgever of
zijn verzekeraar over
een schadevergoeding.
Per jaar lukt het om
zo’n 160 tot 180 asbestslachtoffers aan smartengeld te helpen. Het
standaardbedrag bedraagt 62.748 euro.
Warning: „Daar doet
liefst niemand het
voor. Asbestkanker is
een doodvonnis dat
mensen gruwelijk
verrast.”

NB: deze illustratie is
niet daar gemaakt

160

■ Tussen de 160 en 180 slachtoffers krijgen het standaardbedrag van 62.748 euro aan
smartengeld toegewezen. Daarna volgt de strijd om het verlies
aan inkomen te compenseren.

