


    

Persbericht 27-2-2018  

Gemeenten stellen Chemours en DuPont aansprakelijk 

De gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht stellen de bedrijven Chemours en DuPont 

aansprakelijk voor de gevolgen van de uitstoot van PFOA en GenX. Daarbij gaat het onder meer om 

de kosten van diverse gezondheidsonderzoeken. Ook worden Chemours en DuPont aansprakelijk 

gesteld voor de schade die voortkomt uit de verontreiniging van bodem en oppervlaktewater in de 

omgeving van het bedrijfsterrein.  

Chemours/DuPont hebben in de periode 1970-2012 PFOA ingezet in het productieproces. Daarbij 

heeft PFOA zich kunnen verspreiden over de omgeving. Met als gevolg dat de bodem verontreinigd is 

geraakt, evenals het oppervlaktewater. Maar belangrijker: de emissie van PFOA heeft een negatieve 

invloed (gehad) op het welzijn van de inwoners van de drie gemeenten.  

Dit alles heeft geleid tot uitvoering van diverse bodem- en gezondheidsonderzoeken, waaraan de 

gemeenten fors hebben meebetaald. Ook hebben Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht aanzienlijke 

ambtenarenkosten gemaakt en is veel tijd en geld gestoken in overleg en communicatie met de 

inwoners. Daarnaast lijden de gemeenten financiële schade door de consequenties van de 

geconstateerde bodemverontreiniging.  

Juridisch traject 

De brief die is verzonden betreft een belangrijke en onvermijdelijke stap in een juridisch traject. 

Chemours/DuPont worden door de gemeenten aansprakelijk gehouden voor de geleden schade. Wat 

de omvang is van deze schade en in hoeverre deze kan worden toegerekend aan Chemours/DuPont 

wordt onderzocht. De aansprakelijkstelling ziet ook op de toekomst; de gemeenten kunnen namelijk 

niet uitsluiten dat de verontreinigingen nog meer gevolgen gaan hebben dan op dit moment duidelijk 

is.  

Onacceptabele situatie 

Naast het juridisch traject worden de bedrijven uitgenodigd  voor overleg. Enerzijds over de voor de 

gemeenten en inwoners onacceptabele situatie die is ontstaan en nog zal ontstaan, anderzijds over 

de vergoeding van de schade die de gemeenten vanwege de lozing van PFOA en GenX-stoffen 

hebben geleden of nog zullen lijden.  

 

Noot voor de redactie: 

Met vragen kunt u contact opnemen met:  

Jonne van Bochove (communicatie), 078 770 2573 of 0623285936, jn.van.bochove@drechtsteden.nl.  
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Geachte directie, 

Tot mij wendden zich de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht met het 
verzoek hen bij te staan ter zake van de gevolgen van de emissie van 
perfluoroctaanzuur (PFOA) en de chemische stoffen die worden gebruikt bij de 
toepassing van de GenX-technologie (GenX-stoffen) door Chemours Netherlands B.V. 
en/of DuPont International B.V. en/of daarmee in verbinding staande vennootschappen 
(Chemours/DuPont). 

Chemours/DuPont hebben in de periode 1970-2012 PFOA ingezet in hun 
productieproces. Door de wijze waarop het productieproces destijds was ingericht 
heeft zich PFOA kunnen verspreiden over de omgeving van het bedrijfsterrein van 
Chemours/DuPont aan de Baanhoekweg in Dordrecht. Ten gevolge hiervan is de 
bodem in de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht verontreinigd geraakt, 
waaronder percelen die in eigendom zijn bij deze gemeenten. Daarnaast is ook het 
oppervlaktewater in deze gemeenten verontreinigd geraakt. Belangrijker is echter dat 
de emissie van PFOA een negatieve invloed heeft en heeft gehad op de bewoners van 
deze Drechtsteden. 

Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 
N. V. gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van 
toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De 
algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden of zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl. Kwaliteitsrekening notariaat 21.30.13.495 
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Cliënten hebben in verband met de constatering dat PFOA zich over de omgeving van 
bedoeld bedrijfsterrein heeft verspreid en ook een effect heeft en heeft gehad op de 
bevolking, opdracht gegeven tot de uitvoering van diverse bodem- en 
gezondheidsonderzoeken. Ook hebben deze gemeenten in verband hiermee 
aanzienlijke ambtenarenkosten gemaakt en is veel tijd en geld gestoken in overleg en 
communicatie met bevolking van Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat de verontreiniging met PFOA van de omgeving van 
het bedrijfsterrein van Chemours/DuPont ook andere gevolgen heeft dan hiervoor 
aangegeven. Zo zou de gemeente Dordrecht grond van één van haar percelen leveren 
aan een aannemer, die deze grond weer door zou leveren aan een derde. Omdat de te 
leveren grond met PFOA verontreinigd blijkt te zijn, kan de aannemer niet voldoen aan 
zijn leveringsverplichting en wordt er een schadevergoeding gevorderd van de 
gemeente. 

Cliënten verwachten dat de verontreiniging van de omgeving met PFOA nog veel meer 
consequenties gaat hebben dan op dit moment duidelijk is. 

Cliënten houden er rekening mee dat ook de GenX-stoffen tot vergelijkbare problemen 
gaan leiden en sluiten niet uit dat dit met zich mee zal brengen dat er nog meer en 
aanvullende bodem- en gezondheidsonderzoeken moeten plaatsvinden. 

Cliënten, de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht, overleggen graag met u 
over de ontstane situatie die voor de genoemde gemeenten alsook de burgers uit die 
gemeenten onacceptabel is, alsook over de vergoeding van de schade die de 
gemeenten vanwege de emissie van PFOA en GenX-stoffen lijden, hebben geleden en 
nog zullen lijden, daaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten van de bodem 
en gezondheidsonderzoeken die in opdracht van cliënten zijn en zullen worden 
verricht. U ontvangt begin maart 2018 een uitnodiging voor het overleg. 

Cliënten zijn overigens bekend met de brief van Chemours Netherlands B.V. van 7 
februari 2018, kenmerk: CN-18-032, inzake de vergoeding van de kosten van 
bloedonderzoek, maar nemen hier geen genoegen mee. 

Tot slot. Cliënten behouden zich ondubbelzinnig alle rechten voor ter zake van de 
schade die voor hen voortvloeit, is voortgevloeid en nog zal voortvloeien uit de emissie 
van PFOA en/of GenX-stoffen door Chemours/DuPont. Verder strekt deze brief tot 
stuiting van de verjaring van de vordering(en) die de gemeenten uit hoofde van 
onrechtmatige daad, een regresrecht, of anderszins, ten gevolge van de PFOA-emissie 
en/of de emissie van GenX-stoffen hebben op uw bedrijf. Ik adviseer u in dat kader 
om alle relevante bescheiden beschikbaar te houden en niet te vernietigen. 

Pels Rijeken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen 
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uijn N.V. 

Pels Rijeken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen 
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22 februari 2018 

Geachte directie, 

Tot mij wendden zich de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht met het 
verzoek hen bij te staan ter zake van de gevolgen van de emissie van 
perfluoroctaanzuur (PFOA) en de chemische stoffen die worden gebruikt bij de 
toepassing van de GenX-technologie (GenX-stoffen) door Chemours Netherlands B.V. 
en/of DuPont International B.V. en/of daarmee in verbinding staande vennootschappen 
(Chemours/DuPont). 

Chemours/DuPont hebben in de periode 1970-2012 PFOA ingezet in hun 
productieproces. Door de wijze waarop het productieproces destijds was ingericht 
heeft zich PFOA kunnen verspreiden over de omgeving van het bedrijfsterrein van 

Chemours/DuPont aan de Baanhoekweg in Dordrecht. Ten gevolge hiervan is de 
bodem in de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht verontreinigd geraakt, 
waaronder percelen die in eigendom zijn bij deze gemeenten. Daarnaast is ook het 
oppervlaktewater in deze gemeenten verontreinigd geraakt. Belangrijker is echter dat 
de emissie van PFOA een negatieve invloed heeft en heeft gehad op de bewoners van 
deze Drechtsteden. 

Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 
N.V. gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van 
toepassing, die zijn gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De 
algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden of zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl. Kwaliteitsrekening notariaat 21.30.13.495 
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Cliënten hebben in verband met de constatering dat PFOA zich over de omgeving van 
bedoeld bedrijfsterrein heeft verspreid en ook een effect heeft en heeft gehad op de 
bevolking, opdracht gegeven tot de uitvoering van diverse bodem- en 
gezondheidsonderzoeken. Ook hebben deze gemeenten in verband hiermee 
aanzienlijke ambtenarenkosten gemaakt en is veel tijd en geld gestoken in overleg en 
communicatie met bevolking van Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat de verontreiniging met PFOA van de omgeving van 
het bedrijfsterrein van Chemours/DuPont ook andere gevolgen heeft dan hiervoor 
aangegeven. Zo zou de gemeente Dordrecht grond van één van haar percelen leveren 
aan een aannemer, die deze grond weer door zou leveren aan een derde. Omdat de te 
leveren grond met PFOA verontreinigd blijkt te zijn, kan de aannemer niet voldoen aan 
zijn leveringsverplichting en wordt er een schadevergoeding gevorderd van de 
gemeente. 

Cliënten verwachten dat de verontreiniging van de omgeving met PFOA nog veel meer 
consequenties gaat hebben dan op dit moment duidelijk is. 

Cliënten houden er rekening mee dat ook de GenX-stoffen tot vergelijkbare problemen 
gaan leiden en sluiten niet uit dat dit met zich mee zal brengen dat er nog meer en 
aanvullende bodem- en gezondheidsonderzoeken moeten plaatsvinden. 

Cliënten, de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht, overleggen graag met u 
over de ontstane situatie die voor de genoemde gemeenten alsook de burgers uit die 
gemeenten onacceptabel is, alsook over de vergoeding van de schade die de 
gemeenten vanwege de emissie van PFOA en GenX-stoffen lijden, hebben geleden en 
nog zullen lijden, daaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten van de bodem 
en gezondheidsonderzoeken die in opdracht van cliënten zijn en zullen worden 
verricht. U ontvangt begin maart 2018 een uitnodiging voor het overleg. 

Cliënten zijn overigens bekend met uw brief van 7 februari 2018, kenmerk: CN-18- 
032, inzake de vergoeding van de kosten van bloedonderzoek, maar nemen hier geen 
genoegen mee. 

Tot slot. Cliënten behouden zich ondubbelzinnig alle rechten voor ter zake van de 
schade die voor hen voortvloeit, is voortgevloeid en nog zal voortvloeien uit de emissie 
van PFOA en/of GenX-stoffen door Chemours/DuPont. Verder strekt deze brief tot 
stuiting van de verjaring van de vordering(en) die de gemeenten uit hoofde van 
onrechtmatige daad, een regresrecht, of anderszins, ten gevolge van de PFOA-emissie 

en/of de emissie van GenX-stoffen hebben op uw bedrijf. Ik adviseer u in dat kader 
om alle relevante bescheiden beschikbaar te houden en niet te vernietigen. 

Pels Rijeken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen 
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Droogleever Fortuïn N.V. 

Pels Rijeken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen 
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