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ROTTERDAM | Door de dief-
stal van de telefoon van een

ambtenaar zijn de gegevens

van zeventien Rotterdammers

die zorg krijgen op straat

komen te liggen. De dief kan

makkelijk toegang krijgen tot

de telefoon. De beveiligings-

code was namelijk 0000, de

fabrieksinstelling. In mailtjes

stonden de burgerservice-

nummers, namen, adressen

en de soort zorg die de Rotter-

dammers krijgen.

Alle betrokkenen zijn geïn-

formeerd. Ook heeft de ge-

meente een melding gedaan

bij de Autoriteit Persoonsgege-

vens. Verder is de oproep aan

ambtenaren een persoonlijke

beveiligingscode te kiezen.

Z Volgens het RIVM zijn omwonenden langdurig blootgesteld aan te hoge C8-waarden. FOTO ILSE VAN DRIEL

In een rapport van het Rijksinsti-

tuut voor Volksgezondheid en Mi-

lieu (RIVM) dat vandaag ver-

schijnt, staan zorgwekkende con-

clusies. Omwonenden van de fa-

briek, in zowel Dordrecht als Slie-

drecht, zijn waarschijnlijk langdu-

rig blootgesteld aan te hoge waar-

den C8 door uitstoot in de lucht. C8

is een stof die pas in 2013 officieel

werd aangemerkt als zeer gevaar-

lijk. Dupont werkte er decennia-

lang mee.

De uitstoot was jarenlang waar-

schijnlijk hoger dan de door het

RIVM vastgestelde grenswaarden,

schrijft het instituut. ,,In het on-

gunstigste geval is de grenswaarde

25 jaar lang overschreden. Bij een

dergelijke chronische blootstelling

zijn gezondheidseffecten, zoals aan

de lever, niet uit te sluiten.’’ Ook is

er een ‘beperkt’ risico op kanker.

Het RIVM bepleit uitgebreider

onderzoek. Zo zou een steekproef

onder omwonenden duidelijk kun-

nen maken hoe hoog de C8-waar-

den in het bloed nu nog zijn.

Staatssecretaris Dijksma zal van-

daag bekendmaken dat ze die aan-

beveling meteen volgt: de bloedtest

onder een deel van de inwoners

komt er.

Schok
De conclusies zijn een schok voor

de inwoners van Sliedrecht, het

dorp dat aan de overkant van de ri-

vier onder de rook van de Dupont-

fabriek ligt. ,,We hadden de stille

hoop dat het zou meevallen, maar

dit is stuitend,’’ zegt PvdA-raadslid

Anton van Rees. ,,Dat we zo lang

aan risico’s hebben blootgestaan,

vind ik schokkend. Dat waar we

bang voor waren, wordt nu waar-

heid.’’ Van Rees is blij met de steek-

proef waar Dijksma toe heeft beslo-

ten. ,,Dan weet je wie een groter ri-

sico loopt op bijvoorbeeld een le-

veraandoening. Maar wij willen

ook weten wat er is misgegaan bij

het toezicht. Wie is verantwoorde-

lijk?’’

Het RIVM heeft óók zorgen om

de honderden werknemers van de

fabriek. Het instituut deed geen on-

derzoek naar de risico’s die zij al

die jaren gelopen hebben, maar

vindt het wel hoog tijd voor zo’n

onderzoek. Dat gebeurt inmiddels

al: na diverse publicaties in deze

krant besloot de Inspectie SZW vo-

rige week de situatie van de werk-

nemers onder de loep te nemen.

Daarnaast heeft Chemours, het be-

drijf waar de fabriek tegenwoordig

onder valt, nu besloten dat alle

werknemers hun bloed op kosten

van het bedrijf kunnen laten tes-

ten.

Vakbond FNV stelde naar aanlei-

ding van publicaties in deze krant

ook al dat zo’n onderzoek hard

nodig is. FNV-bestuurder Piet Jans-

sen: ,,Ik ben blij dat de zorgen van

demedewerkers nu serieus worden

genomen.’’

DORDRECHT |Steeds meer wordt duidelijk over de ge-
volgen van de jarenlange uitstoot door de omstre-
den Dupont-fabriek in Dordrecht. Staatssecretaris
Dijksma gelast nu een bloedonderzoek onder omwo-
nenden van de fabriek.
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Dijksma gelast bloedonderzoek

na conclusies RIVM-rapport Dupont

‘Waarwealbang
voorwaren,
wordtwaarheid’


