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Samenvatting 

Asbest werd door zijn karakteristieke kenmerken lange tijd beschouwd als een magisch 
materiaal, met als gevolg dat asbest in meer dan 3000 producten verwerkt werd. Het 
verleden is echter onomkeerbaar: we zullen de consequenties van ons handelen en nala-
ten moeten dragen. Ondanks het feit dat de opslag en het verwerken van asbest tegen-
woordig is verboden, zal het aantal asbestslachtoffers - vanwege de lange incubatietijd - 
in de nabije toekomst drastisch stijgen. Het groeiende aantal asbestslachtoffers heeft niet 
alleen veel aandacht gekregen als maatschappelijk vraagstuk, maar heeft ook geleid tot 
gecompliceerde aansprakelijkheidsrechtelijke vraagstukken en juridisch dispuut. Het 
overgrote deel van asbestgerelateerde ziekten is een gevolg van beroepsmatige blootstel-
ling aan asbest. Dit neemt echter niet weg dat er nog steeds een kleine kans bestaat dat 
personen die asbestvezels hebben ingeademd middels thuisblootstelling, para-
beroepsmatige blootstelling of milieublootstelling met de ‘lange staart’ risico’s van asbest 
kunnen worden geconfronteerd. Dit maakt het probleem complexer: asbestgerelateerde 
ziekten zijn niet enkel werkgerelateerd. Asbestslachtoffers zullen, afhankelijk van de 
blootstellingsbron, hun (voormalige) werkgever(s), asbestfabrieken en de regering aan-
spreken op hun nalatigheid in het treffen van efficiënte voorzorgsmaatregelen. Dergelijke 
claims vallen in de meeste jurisdicties onder het aansprakelijkheidsrecht en zijn te be-
schouwen als kostbare claims in termen van geld, tijd en emotie. Dit proefschrift handelt 
over ingewikkelde kwesties in het civiele aansprakelijkheidsrecht, waarbij de nadruk ligt 
op de technisch juridische problemen die veroorzaakt worden door de medische aard van 
asbestgerelateerde ziekten.  
 De problemen, die gepaard gaan met het compenseren van het groeiende aantal 
asbestslachtoffers, tarten vele rechtssystemen, die zich op hun beurt moeten buigen over 
exact dezelfde kwesties. Ondanks het feit dat binnen de asbestaansprakelijkheid veel 
juridische vraagstukken aan de orde komen, ligt de nadruk in dit proefschrift op het 
causale verband tussen het handelen van de gedaagde en de schade van de eiser. Dit on-
derzoek is rechtsvergelijkend van aard en heeft de juridische positie van asbestslachtoffers 
in een civil law jurisdictie (Nederland) en een common law jurisdictie (Engeland) onder-
zocht. Onzeker causaal verband komt veelvuldig voor in asbestclaims en kan in twee 
hoofdcategorieën onderverdeeld worden, onzekerheid ten aanzien van de gedaagde (wie 
heeft de schade veroorzaakt?) en onzekerheid ten aanzien van de oorzaak van de schade 
(wat heeft de schade veroorzaakt?). Complexe juridische en wetenschappelijke proble-
men voortkomend uit claims voor mesothelioom en longkanker die mogelijk asbestgerela-
teerd kan zijn, werden geanalyseerd om een oplossing te vinden voor het probleem van 
causale onzekerheid. Hierbij werd gestreefd naar het vinden van een eerlijke balans tus-
sen de belangen van de eiser en de belangen van de gedaagde. De medische wetenschap is 
niet in staat om de oorzaak van de ziekte vast te stellen in zaken waarin de blootstelling 
aan asbest mogelijk de longkanker van de eiser heeft veroorzaakt, omdat meerdere facto-
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ren de longkanker kunnen hebben veroorzaakt of aan de ontwikkeling ervan kunnen 
hebben bijgedragen. In claims voor mesothelioom daarentegen is de medische weten-
schap in staat gebleken om de oorzaak vast te stellen, maar blijkt deze niet in staat om de 
specifieke schadeveroorzaker aan te wijzen in gevallen waarin twee of meer werkgevers 
gedurende verschillende dienstverbanden het mesothelioomslachtoffer hebben blootge-
steld aan asbest.  
 In de loop der tijd heeft de traditionele condicio sine qua non (but-for) test, en het 
daaruit voortvloeiende alles-of-niets resultaat, behoorlijk veel kritiek gekregen in juridi-
sche geschriften, met name in gevallen waarin de causale onzekerheid veroorzaakt werd 
door het feit dat meerdere factoren aanwezig waren die allen de schade zelfstandig ver-
oorzaakt zouden kunnen hebben. Nederlandse rechtbanken en juristen onderkennen de 
nadelen die samenhangen met het toepassen van de alles-of-niets benadering in claims 
voor longkanker als een mogelijk gevolg van asbestblootstelling en hebben getracht deze 
nadelen te ondervangen door het juridische instrument van proportionele aansprakelijk-
heid te adopteren: de rechter kent niet de volledige vordering toe of wijst aansprakelijk-
heid in het geheel af, maar kent schade toe naar rato van de veroorzakingswaarschijnlijk-
heid. De praktische en theoretische gevolgen van de theorie van proportionele aanspra-
kelijkheid, voor het eerst toegepast door de Hoge Raad in 2006, zijn onderzocht om vast 
te stellen of het wenselijk zou zijn om haar toepassingsbereik uit te breiden. In de zoek-
tocht naar de meest redelijke manier om met het probleem van causale onzekerheid in 
asbestclaims om te gaan, heeft dit onderzoek, naast de proportionele benaderingen in het 
aansprakelijkheidsrecht, ook alternatieve oplossingen onderzocht in materieel en proce-
dureel recht, welke kunnen worden gebruikt naast of in plaats van proportionele aan-
sprakelijkheid. De resultaten waren teleurstellend. Ofschoon alle voorgestelde alterna-
tieve oplossingen in het aansprakelijkheidsrecht de problematische positie van de eiser 
weliswaar verbeteren, resulteren allen toch in een niet te rechtvaardigen alles-of-niets 
uitkomst. Vervolgens werden alternatieven voor het aansprakelijkheidsrecht onderzocht 
om te bepalen of instrumenten buiten het aansprakelijkheidsrecht om geschikter zijn om 
specifieke asbestgerelateerde claims te behandelen. De categorisatie van de causale onze-
kerheid blijkt van doorslaggevende betekenis voor het al dan niet opzetten van een alter-
natief vergoedingsstelsel. Het oprichten van een alternatief vergoedingsstelsel dat perso-
nen compenseert die lijden aan longkanker als een mogelijk gevolg van asbestblootstelling 
is, in tegenstelling tot het oprichten van een dergelijk vergoedingsstelsel voor mesotheli-
oomslachtoffers, te complex en daardoor niet wenselijk. 
 Het vaststellen van causaal verband in asbestclaims vraagt om een multidisciplinaire 
interactie tussen rechters en deskundigen. De discussie tussen deze verschillende disci-
plines kan leiden (en heeft reeds geleid) tot miscommunicatie, hetgeen beschouwd wordt 
als een wereldwijd probleem. De rol van deskundigen in civiele procedures en het ge-
bruik van epidemiologische gegevens om de ‘veroorzakingswaarschijnlijkheid’ te bereke-
nen in claims inzake longkanker, zijn onderwerp geweest van een kritische beschouwing 
in het gehele proefschrift, te meer omdat proportionele aansprakelijk (bijna) volledig 
afhankelijk is van de bevindingen van de aangewezen deskundige(n). Een aantal ideeën is 
geopperd dat kan bijdragen tot een betere afhandeling van asbestgerelateerde claims en 
andere claims waarin dezelfde problemen zich manifesteren. Om zo nauwkeurig moge-
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lijk de waarschijnlijkheid vast te stellen dat asbestblootstelling de veroorzaker is van de 
longkanker van de eiser, is meer informatie vereist over de rookgeschiedenis van de 
eiser, de chemische aard van de ingeademde asbestvezels, en het (sub)multiplicatieve 
verband tussen roken en blootstelling aan asbest. Echter, het is van belang te erkennen 
dat deze informatie niet altijd voorhanden is en dat de epidemiologie - in een individueel 
geval - niet exact (met 100% zekerheid) kan vaststellen hoe waarschijnlijk het is dat as-
bestblootstelling de longkanker heeft veroorzaakt. Het erkennen van deze feiten moet 
echter niet leiden tot het ongewenste gevolg dat rechtbanken weigeren om epidemiolo-
gisch bewijsmateriaal in overweging te nemen: het niet gebruiken van dergelijke gege-
vens is zelfs meer arbitrair. Rechtbanken dienen zich bewust(er) te worden van de ver-
schillen tussen epidemiologisch causaal verband en juridisch causaal verband en moeten 
meer gebruik maken van hun discretionaire bevoegdheid om de bevindingen van de des-
kundigen naar eigen juridisch inzicht te interpreteren.  
 Alle voorgestelde interne (binnen het aansprakelijkheidsrecht) en externe (buiten het 
aansprakelijkheidsrecht) oplossingen voor het probleem van causale onzekerheid hebben 
nadelen. Het is van belang om ons te realiseren dat er eenvoudigweg geen perfecte op-
lossing voorhanden is in asbestclaims. Het feit dat het probleem van meervoudige juridi-
sche causale onzekerheid niet enkel beperkt blijft tot claims voor longkanker, maar zich 
ook manifesteert in andere letselschadeclaims, is verontrustend. Het is niet redelijk om 
aansprakelijkheid in zijn geheel af te wijzen in zaken waarin de causale onzekerheid 
voortkomt uit het feit dat twee of meer juridisch relevante factoren de schade kunnen 
hebben veroorzaakt. Het toepassingsbereik van proportionele aansprakelijkheid is niet 
uitsluitend beperkt tot claims voor longkanker als mogelijk gevolg van asbestblootstelling. 
Proportionele aansprakelijkheid lijkt ook tot de meest redelijke resultaten te leiden in 
andere letselschadezaken, waarin het probleem van meervoudige juridische causale onze-
kerheid zich ook voordoet, mits de veroorzakingswaarschijnlijkheid nauwkeurig kan 
worden vastgesteld en deze de minimumdrempel overschrijdt.  
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Summary 

Due to its remarkable properties, asbestos was once considered as a magical material, 
which has led to its use in more than 3000 products. The past, however, is irreversible: 
we have to deal with the consequences of our acts and omissions. Although the storage 
and processing of asbestos is now forbidden, because of its long incubation period, the 
number of victims diagnosed with asbestos-related injuries will increase drastically in the 
near future. The rising number of asbestos victims has not only received much attend-
ance within our society but also posed difficult questions for Tort law, which has been 
subject to much discussion in legal writings. Most asbestos-related injuries are exclusive-
ly traceable to occupational exposure to asbestos, but there is a slight possibility that 
persons who have experienced a household, para-occupational, or environmental expo-
sure to asbestos will also be faced with the long-tail risks connected to asbestos exposure. 
This emphasizes the problem even more: asbestos-related injuries are not only work-
related. Depending on the source of the exposure to asbestos, asbestos victims blame 
their (former) employer(s), asbestos factories, and the government for not taking suffi-
cient precautionary measures to prevent them from suffering health damage. Because 
these claims are managed, in many jurisdictions, through the tort system, they can be-
come costly disputes in terms of money, time, and emotion. Problematic issues within 
tort regimes have been addressed in this thesis, with a central focus on the technical legal 
difficulties posed by the medical nature of asbestos-related diseases. 
 The problem of compensating a growing number of people who have contracted an 
asbestos-related injury is taxing many legal systems, all facing the exact same problems. 
Although a variety of problematic legal and scientific issues are captured in claims for 
asbestos-related injuries, the emphasize in this thesis was put on the proof of causation 
between the defendant’s intervention and the claimant’s damage. The research was set in 
a comparative perspective and addressed the legal position of asbestos victims in a civil 
law jurisdiction (The Netherlands) and a common law jurisdiction (England). Uncertain 
causality arises frequently in claims for asbestos-related diseases and can be classified in 
two main types, uncertainty about the tortfeasor (who caused the damage?) and uncer-
tainty as to the cause of the damage (what caused the damage?). Complex legal and scien-
tific problems that arise in claims for mesothelioma and lung cancer that could have been 
asbestos-related, have been mapped out in order to find a solution to the problem of 
uncertain causation, seeking a fair balance between the interests of the claimant and the 
interests of the defendant. Medical science is unable to determine the cause of the injury 
in cases where the exposure to asbestos could have caused the claimant’s lung cancer as 
multiple factors could have caused or contributed to the development of lung cancer, 
and cannot identify the specific tortfeasor who has caused the claimant’s mesothelioma in 
cases where two or more employers have exposed the claimant to asbestos in the course 
of several different employments. 
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 Over the years, the traditional condicio sine qua non (but-for) test, and the all-or-
nothing result that this test produces, has received a considerable amount of criticism in 
legal writings, particularly in cases where the causal uncertainty is caused by the fact that 
multiple factors are present which all could have caused the claimant’s damage separate-
ly. Dutch courts and legal scholars have recognized the drawbacks connected to the all-
or-nothing result in claims for lung cancer that could have been asbestos-related and have 
tried to remove these drawbacks by adopting the legal instrument of ‘proportional liabil-
ity’: the judge does not simply award or reject the total amount of damages, rather he or 
she awards damages in proportion to the probability of causation. The practical and theo-
retical consequences of the proportional liability theory, which was applied for the first 
time by the Dutch Supreme Court in 2006, have been examined in order to determine 
whether it would be desirable to extend its range of applications. In search of the most 
justified way to deal with the problem of uncertain causation in claims for asbestos-
related diseases, this research, apart from the proportional approaches in Tort law, also 
examined alternative solutions to the problem of uncertain causation in substantive 
and/or procedural law that can be used alongside or instead of proportional liabity. The 
results were rather disappointing. Although all proposed alternative solutions in Tort law 
do improve the problematic position of the claimant, they all result in an all-or-nothing 
outcome, which does not do justice to the complex situation of causal uncertainty. Sub-
sequently, alternatives to Tort liability have also been examined in order to explore 
whether instruments outside the area of Tort law are more sufficient to deal with specific 
claims for asbestos-related cases. The type of causal uncertainty has proved to be a deci-
sive factor to the enactment of an alternative scheme. The foundation of an alternative 
scheme that awards payments to persons who suffer from lung cancer as a potential con-
sequence of asbestos exposure is, contrary to the foundation of such a scheme in claims 
for mesothelioma, too complex and therefore not advisable.   
 The establishment of causation in claims for asbestos-related injuries involves a mul-
tidisciplinary interaction between judges and experts and, as a consequence, this cross-
disciplinary discussion can lead (and has already led) to miscommunication, which is 
considered a worldwide problem. The role of experts in civil litigation and the use of 
epidemiological data to assess the ‘Probability of Causation’ in claims for lung cancer 
have been subject to a critical review throughout this thesis, because the proportional 
liability theory depends almost completely on the findings of the appointed expert(s). A 
number of ideas have been proposed that could contribute to a better settlement of 
claims for asbestos-related diseases and other cases in which similar problems arise. In 
order to adequately assess the probability that asbestos exposure has caused the claim-
ant’s lung cancer, more information is required on the claimant’s smoking history, the 
chemical nature of the inhaled asbestos fibres, and the (sub)multiplicative relation be-
tween smoking and exposure to asbestos. It must, however, be acknowledged that this 
information is not always available and that epidemiology cannot precisely (with 100% 
certainty) determine the probability that asbestos has caused lung cancer in an individual 
case. This should not lead to the undesirable consequence that courts will refuse to take 
epidemiological findings into consideration: not using such findings is even more arbi-
trary. Courts should, however, be (more) aware of the distinctions between epidemio-
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logical causation and judicial causation and must make use of their discretionary power to 
interpret the expert’s findings in their own judicial way.  
 All proposed internal (within Tort law) and external (outside Tort law) solutions to 
the problem of uncertain causation have drawbacks. We have to recognize and realize 
that there is simply no perfect solution available in such complex cases. Even more strik-
ing is the fact that the issue of multiple legal causal uncertainty is not only confined to 
claims for lung cancer, but also presents itself in other personal injury claims. It is not 
fair to deny all compensation in cases where the causal uncertainty is caused by the fact 
that multiple legally relevant factors are present which all could have caused the claim-
ant’s damage (multiple legal causal uncertainty). Proportional liability is not exclusively 
geared for claims for lung cancer that could have been asbestos-related and also seems to 
produce the most reasonable results in other personal injury cases that are also character-
ized by the problem of multiple legal causal uncertainty, provided that the Probability of 
Causation can be assessed accurately and does exceed the minimum threshold that justi-
fies its application.  

 
 
 
 

 
 

  


