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TIM SEGERSJAN HORYON

Het recht als
ondernemer 

Zes jaar geleden werden de 
asbestsaneringswerkzaam
heden, die Horyon in opdracht 
van de Gemeente Eindhoven 
uitvoerde aan Het Ketelhuis, 
door de arbeidsinspectie voor 
een lange periode stilgelegd. 
Uiteindelijk leidde dit, in  
combinatie met onenigheid met 
de Gemeente Eindhoven over 
een meerprijs, tot faillissement 
van de werkmaatschappij van 
Horyon. Na zes jaar van strijd 
werd Horyon dit jaar in beide 
zaken in het gelijk gesteld. 

‘Wat ik in dit artikel wil meegegeven’,  
zo gaat Jan van start, ‘is, dat ondernemers 
gestimuleerd worden om voor zichzelf op 
te komen. Dit geldt ook in het geval van 
onenigheden met overheidsorganen met 
goed bewaakte ivoren torens. Ben je 
zeker van je zaak, zoek dan een strijd
lustige juridische specialist en ga je gelijk 
halen.’ 

Asbestsanering Ketelhuis
Zelf voerden Jan en zijn vrouw Sharita 
samen met advocaat Tim Segers (LXA  
The Law Firm) zo’n strijd. Tim: ‘Zes jaar 
geleden voerde Horyon een groot project 
uit voor de Gemeente Eindhoven; het 
verwijderen van asbest uit het Ketelhuis. 
Na een paar maanden werd het werk 
door de Arbeidsinspectie voor een 
periode van maar liefst 71 dagen  
(naar later de Raad van State oordeelde) 
onterecht stilgelegd. Anderhalf jaar later 
kwam daar bovenop een discussie met  
de gemeente Eindhoven over de extra 
kosten van nietgeïnventariseerd asbest in 
het Ketelhuis. Jan: ‘In beide gevallen lag 
het werk stil, terwijl de kosten voor een 
asbestveilige situatie gewoon doorliepen 
 het in stand houden van een afge
schermde ruimte. Dit kostte duizenden 
euro’s per dag.’ Een miljoenenschade 
voor Horyon leidde uiteindelijk tot een 
faillissement. 

Faillissement
De afgelopen jaren waren gevuld met 
twijfel en emoties, maar altijd voerde 
strijdlust de boventoon. Gelukkig ging  
het werk, na een doorstart, gewoon door. 
Jan: ‘Na dit faillissement waren we enorm 
bang dat we reputatieschade zouden 

lijden. Zeker in deze branche is je imago 
van cruciaal belang. Maar wat bleek? 
Klanten en leveranciers hielden, mede 
door onze transparantie, het vertrouwen 
in ons en we konden door. Dit was een 
enorme oppepper voor mij, Sharita en  
het team. Temeer daar we het team net 
daarvoor hadden verteld dat het bedrijf 
failliet ging.’ 

Voor Jan was er geen andere manier om 
zich van de reputatiesmet te bevrijden 
dan een rechtszaak aan te spannen, 
ondanks de kruim die dit kostte.  
Sharita: ‘Ik kan me die zomer nog goed 
herinneren. We zouden met de kinderen 
op vakantie gaan, maar annuleerden 
deze. De rechtszaken vergden te veel  
van ons. De kinderen hebben nagenoeg 
de hele vakantie bij mijn ouders door
gebracht, zodat we hen niet met onze 
negatieve energie en emoties zouden 
vermoeien.’ Jan: ‘Of het moment dat we 
een Eindhoven Business netwerkborrel 
binnenliepen op de avond dat jij was 
genomineerd, Sharita. We waren net 
failliet gegaan en wisten niet wat we 
moesten doen. Uiteindelijk rechtte  
Sharita haar rug en is het podium  
opgegaan. Zo stoer.’ 

Tim: ‘Het is als ondernemer gewoon niet 
verteerbaar dat je door toedoen van een 
ander, in dit  geval je eigen gemeente, zo 
in de hoek wordt gedrukt. Een prachtig 
familiebedrijf waar drie generaties en 
diverse Eindhovense gezinnen hard aan 
werkten, werd zonder pardon aan de kant 
gezet. Jan: ‘Financieel gingen we 25 jaar 
van keihard werken terug in de tijd.’

Een positief vonnis
Tim: ‘We zijn er altijd van overtuigd 
geweest dat we uiteindelijk in ons gelijk 
gesteld zouden worden, maar hoe lang 
was de adem van Jan en Sharita?  
Uiteindelijk bleek die heel lang. Hun  
doorzettingsvermogen en geloof in 
zichzelf en hun team heeft geleid tot twee 
positieve vonnissen. Zowel de Staat der 
Nederlanden als de Gemeente Eindhoven 
zijn veroordeeld tot betaling van schade
vergoeding. 

Lees verder >>

“   Voel je dat je onrecht  
wordt aangedaan,  
ga dan je recht halen”



EINDHOVEN BUSINESS | AWARDS 2019EINDHOVEN BUSINESS | AWARDS 2019 105104

Tel. 06 53 39 26 75 | Email: egon@live.nl | www.businessmotivator.nl

Advertentie 230x300_05122019.indd   1 11-12-19   11:34

Belangrijker voor Jan was dat de rechters oordeelde dat er door Horyon geen fouten zijn 
gemaakt en dat zij het altijd bij het rechte eind hebben gehad. De rechter oordeelde eveneens 
dat de extra kosten, gezien de scope van het project totaal veranderde, voor het saneren van 
het asbest gerechtvaardigd was.’ 

Rechtvaardigheid
Jan: ‘Ik wil dit verhaal graag vertellen om zo hopelijk een voorbeeld te zijn voor andere 
hardwerkende ondernemers. Ieder project kent zijn afzonderlijke belangen en ik wil  
ondernemers inspireren om voor zijn of haar belangen op te komen. Indien je onrecht is 
aangedaan ga dan je recht halen. Moet dit direct opgevolgd worden middels juridische 
trajecten? Het antwoord is natuurlijk nee. Het geniet altijd de voorkeur om het in goed  
overleg samen uit te komen. Lukt dit niet dan is het raadzaam  afhankelijk van het  
kennisniveau en het belang  om er vervolg aan te geven.’ 

‘Het kunnen langdurige trajecten zijn welke een behoorlijke mentale impact hebben op 
persoonlijk niveau, maar ook op je directe omgeving. Hoe groter het belang, des te  
makkelijker de eerste stap gezet zal worden. Hoe gemotiveerder en hoe groter het  
kennisniveau  desnoods in te huren  van het geschil des te groter zal de slagingskans zijn.’ 

Tim: ‘Het is essentieel om de rechter te overtuigen van je gelijk. Juridische onderbouwing, 
wetsartikelen, alsmede het op de juiste wijze overbrengen van de daadwerkelijke situatie is 
hierin een essentieel onderdeel. Deze zullen tijdens de procedure onlosmakelijk aan elkaar 
verbonden zijn. Een juiste beeldvorming kan op basis van onjuiste juridische grondslag 
ondermijnd worden en ‘vice versa’. Om te komen tot een gedegen vonnis dient een rechter 
zich het juiste beeld te kunnen vormen wat aansluit bij beide onderdelen. In ons vak, met name 
op het gebied van milieu, waaronder asbest, kan het om vrij complexe vraagstukken gaan.’ 

Lange adem loont
Jan: ‘Uiteindelijk zal een lange adem, doorzettingsvermogen, overtuiging van je gelijk en  
de juiste adviseurs om je heen altijd maatgevend zijn voor het te behalen eindresultaat.  
Wij hebben dit decennialang ervaren. Bij het laatste vraagstuk, het geschil met Gemeente 
Eindhoven, hebben wij kunnen aantonen dat een lange adem, van maar liefst 5 jaar,  
uiteindelijk beloond zal worden.’  
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