
NIEUWS 9
MNL

maandag 21 november 2016

DEN HAAG

‘Bed-bad-brood’ zorgt
weer voorproblemen

Het kabinet is er in anderhalf
jaar overleg niet in geslaagd
een deal te sluiten met ge-
meenten over sobere opvang
(‘bed-bad-brood’) voor afge-
wezen asielzoekers. Staatsse-
cretaris Klaas Dijkhoff (VVD,
Asiel) wil nu maatregelen ne-
men om de 17 gemeentelijke
opvanglocaties te sluiten. Zo
geeft het kabinet gemeenten
geen geld meer voor onder-
dak aan ‘vreemdelingen met
een vertrekbrief’. Volgens
Dijkhoff is de opvang ‘aan het
rijk voorbehouden’ maar wil-
den gemeenten vasthouden
aan eigen opvang. ,,Dat on-
dermijnt de doelstellingen.”

Ikgadekoningin

ontmoetenenkan

nietwachtenom

naarEngeland te

gaan.Mijnmoeder

zou blij zijngeweest

Donald Trump heeft enthou-

siast gereageerd op een uitno-

diging van koningin Elizabeth.

Trumps moeder was Schots.

UKIP-leider Nigel Farage bracht

de reactie naar buiten.

NEUss

Laadpaswerkt
inDuitsland

Automobilisten met

een elektrisch voer-

tuig kunnen binnen-

kort met hun laad-

pas ook terecht bij

12.000 Duitse laad-

palen. De bedrijven

e-Violin en E-Clea-

ring.net gaan daar-

toe samenwerken.

Minister Kamp van

van Economische

Zaken bekrachtigt

de samenwerking

tussen beide bedrij-

ven vandaag in het

Duitse Neuss tijdens

de Energieconferen-

tie.

UTrECHT

VanOjikwil
terug inKamer

De voormalige frac-

tieleider van Groen-

Links, Bram van Ojik,

wil terug in de

Tweede Kamer. Hij

staat op nummer 10

van de kandidaten-

lijst die de partij. Par-

tijleider Jesse Klaver

heeft hem gevraagd

terug te komen.

pArijs

Sarkozywordt
geenpresident

De voorverkiezingen

bij de centrum-

rechtse partij Les

Républicains in de

aanloop naar de

Franse presidents-

verkiezingen zijn

voor het voormalige

staatshoofd Nicolas

Sarkozy op een de-

ceptie uitgelopen.

Hij eindigde op de

derde plek en ligt

eruit. In de tweede

ronde gaat de strijd

tussen de voorma-

lige premiers Fran-

çois Fillon en Alain

Juppé.

Uw bedrijf is de laatste vijf jaar

meermaals beboet wegens illegale

lozingen en uitstoot. Ook toen be-

loofde Dupont beterschap. Dan is

dat wantrouwen toch terecht?

,,Ik kan niet zeggen: we gaan het ri-
sico terugbrengen naar nul. Maar dit
soort incidenten mag gewoon niet
voorkomen, en wat mij betreft ge-
beurt dat ook niet meer. We kunnen
dat niet volledig beloven, maar we
beloven wel dat we er álles aan zullen
doen. En dat doen we al langer: ik kan
u verzekeren dat het hier veiliger is
dan tien jaar geleden. Alleen heeft de
omgeving dat gevoel nog niet.’’

C8
Aan de naam van het bedrijf kleeft
intussen een nog veel ernstigere
kwestie. Op het fabrieksterrein in
Dordrecht werd jarenlang gewerkt
met twee stoffen, waarvan we nu we-
ten dat die ernstige aandoeningen
kunnen veroorzaken: C8 en DMAc.
Uit documenten die deze krant in
handen heeft, bleek het bedrijf al in
de jaren 80 zorgen te hebben over de
stoffen, maar de productie ging door.
Het OM en de Inspectie SZW onder-
zoeken de zaak nu. Over de C8-zaak
kan Griffioen maar weinig kwijt, zegt
hij: de verantwoordelijkheden liggen
nu bij Chemours, een afsplitsing van
Dupont die in 2015 werd opgericht,
en onder meer de Teflon-fabriek on-
der zijn hoede kreeg.

Maar het is uw bedrijf geweest dat

de stof al die jaren gebruikte. Dan

kunt u zich toch niet verschuilen

achter een firma die pas een jaar

bestaat?

,,Zij hebben de hele historie rond dat
product overgenomen, zo is het nu
eenmaal. Ik ga niet praten over een
dossier dat bij een ander bedrijf ligt.
Chemours is niet opgericht om de
boel te verhullen: die afsplitsing is
een puur zakelijke kwestie geweest,
waarbij dit deel onder hun hoede is
gekomen. Het enige wat ik kan zeg-
gen is dat vanuit mijn beleving, in de
manier waarop wij ons werk hebben
gedaan, veiligheid altijd op één heeft
gestaan.’’

En intussen zitten oud-werkne-

mers van uw bedrijf met torenhoge

concentraties C8 in hun bloed, met

alle risico’s van dien.

,,Nogmaals: uw vragen hierover moet
u aan Chemours stellen. Ik spreek me
daar vanaf de zijlijn niet over uit. Er
lopen bovendien diverse onderzoe-
ken, ook naar de Lycra-zaak. Laten we
die nou eerst eens afwachten.’’

Heeft u uw bloed ook laten testen

op C8?

,,Nee. Ik werk pas een paar jaar op
deze locatie. Of ik het anders wel had
gedaan? Dat is een suggestieve vraag.
Maar nogmaals: dit is een zaak van
Chemours. Ook al besef ik dat deze
kwestie ook aan ons kleeft. Daarom
moeten we ook vreselijk ons best
gaan doen om dat imago te verbete-
ren. Dat is voor ons misschien wel de
belangrijkste opdracht voor de ko-
mende jaren.’’

Hoort een risicovol bedrijf als het

uwe nog wel thuis in zo’n dichtbe-

volkt gebied?

,,Ik zie geen enkele reden om hier
weg te gaan. Onze medewerkers voe-
len zich hier veilig, dan moeten de
omwonenden zich ook weer veilig
kunnen voelen. Wij zijn heel blij dat
we te midden van al die mensen zijn
gevestigd. Alleen moeten we ervoor
zorgen dat het wederzijds wordt.’’

! Govert Griffioen:

,,Mensen zien van een

afstandje al deze

pijpleidingen, maar ze

hebben geen idee wat

we hier doen.’’
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