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Officiële zomerse
dag in aantocht
ELL | Na 8 maanden is de tem-

peratuur in Nederland gisteren

weer boven de 25 graden uitge-

komen. Dat gebeurde als eerste

in Ell (Limburg), waar na 16.00

uur 25,4 graden is gemeten,

meldden MeteoGroup en Weer-

online. Vandaag stijgt de tempe-

ratuur in het midden en zuiden

van het land naar 25 tot 27 gra-

den. In De Bilt wordt een maxi-

mumtemperatuur van 26 gra-

den verwacht. Als dit gebeurt, is

het in Nederland de eerste offi-

ciële zomerse dag van het jaar.

Nieuwe tips over
horrorboerderij
BIELEFELD |De Duitse politie

heeft 35 nieuwe tips gekregen

over de mishandelingszaak op

een boerderij in Höxter. Het stel

dat er woonde, probeerde via

contactadvertenties vrouwen

naar hun woning te lokken om

hen gevangen te houden voor

vernedering en marteling. Zeker

twee slachtoffers overleefden

dat niet. Op 22 april overleed

een 41-jarige inwoonster van

Bad Gandersheim in het zieken-

huis aan de verwondingen die

ze opliep in het ‘horrorhuis’. Dat

bracht de affaire aan het licht.

Verbodopmars
ADO-supporters
VOORBURG |Een mars van ADO-

supporters mag morgen niet uit

het oude centrum van Voorburg

vertrekken. Burgemeester Hans

van der Sluijs heeft dat besloten

omdat afspraken met de fans

niet mogelijk waren, liet de ge-

meente Leidschendam-Voorburg

gisteren weten. Een alternatieve

locatie is nu aangewezen, par-

keerterrein Westvliet, dat net op

Haags grondgebied ligt. Groe-

pen supporters van de Haagse

club hadden aangekondigd dat

ze in de clubkleuren vanuit het

centrum van Voorburg een zoge-

heten ‘corteo’ naar het stadion

zouden houden voor het laatste

competitieduel met Heerenveen.

Zoo toontwitte
leeuwenwelpjes
MAGDEBURG |Het publiek heeft

gisteren in de dierentuin van

Magdeburg voor het eerst de

witte leeuwentweeling die 10

dagen geleden werd geboren, te

zien gekregen. ,,In heel Europa

zijn er maar zeventig exempla-

ren van deze zeldzame soort,’’

zei directeur Kai Perret bij de

presentatie. ,,Dus twee baby’s is

wel iets bijzonders.’’ De welpjes,

die op dit moment nog geen

naam hebben, wegen amper 2

kilo en zijn nu nog kleiner dan

een huiskat. Voor de 3-jarige

Kiara en haar eveneens witte

partner Madiba zijn het de eer-

ste nakomelingen.

zijn inmiddels overleden
door de uitbraak van
gele koorts in Angola.
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SAP Advocaten, dat onder meer be-

trokken is bij de nasleep van de

MH17-ramp, is één van de kantoren

die werken aan een aansprakelijk-

heidsprocedure. Dat doet ook Holla

Advocaten, dat al tientallen mensen

vertegenwoordigt. ,,Dat zijn omwo-

nenden van de fabriek en oud-werk-

nemers van Dupont,’’ zegt Fabian

David van Holla. ,,Ze zijn ongerust

over hun gezondheid. Er moet nog

veel onderzoek worden gedaan naar

de relatie tussen gezondheidsklach-

ten en de uitstoot. Daar zijn we nu

mee bezig.’’

Enkele advocatenkantoren heb-

ben speciale websites opgezet om

cliënten te werven, zoals C8claim.nl.

Achter die website zit het kantoor

Pelican Key uit Zwijndrecht, dat vol-

gens eigenaar Eric Meijer al enkele

honderden aanmeldingen binnen

heeft. Hij streeft naar een collectieve

schadeclaim naar Amerikaans voor-

beeld. Wie zich aansluit, betaalt 100

euro. Een ander kantoor uit de

regio, De Koning Advocaten, be-

heert de website PFOAclaim.nl.

PFOA is een andere term voor C8,

de stof die tot 2012 door Dupont

werd uitgestoten. ,,We vinden dit

een hele grote en belangrijke zaak,

heel Dordrecht moet weten dat wij

voor gedupeerden strijden,’’ zegt

Pieter Nieuwland van De Koning

Advocaten. ,,Alles wijst erop dat dit

jarenlang zonder vergunning is ge-

daan. We onderzoeken nu in hoe-

verre gezondheidsklachten daaraan

zijn te koppelen, en of het bedrijf

daarvoor aansprakelijk kan worden

gesteld.’’

De kantoren kijken met belang-

stelling naar Amerika, waar een ad-

vocatencollectief een al jaren du-

rende rechtszaak voert tegen het

Amerikaanse hoofdkantoor van Du-

pont. Ruim 3500 inwoners van het

stadje Parkersburg zeggen ziek te

zijn geworden door de jarenlange

uitstoot van C8.

Koppeling
In één van de eerste zaken die wer-

den behandeld, heeft de rechtbank

een schadeclaim van 1,6 miljoen

dollar toegewezen. Bartlett kreeg

nierkanker en volgens een panel van

experts is Dupont daarvoor aan-

sprakelijk. ,,We bestuderen de Ame-

rikaanse zaak uitgebreid,’’ zegt

Nieuwland. ,,Daarin is al veel be-

reikt op het gebied van aansprake-

lijkheid en de koppeling tussen uit-

stoot en ziektes. Dat kan in ons

voordeel werken.’’

Ook Berth Groot, directeur van

Letselschade.com in Papendrecht,

verdiept zich in de zaak. ,,Ik vind het

cruciaal dat gedupeerden in deze

zaak op een goede, deskundige ma-

nier worden bijgestaan. Ook wij

worden benaderd door omwonen-

den van het bedrijf. Mijn advies: ga

niet overhaast in zee met het eerste

kantoor dat je spreekt. Ik verwacht

dat er snel een collectieve actie

komt van Bureau Beroepsziekten

FNV, in samenwerking met bekende

en gespecialiseerde letselschadead-

vocaten, zodat die alle gedupeerden

gezamenlijk kunnen bijstaan.’’

Chemours, het bedrijf waaronder

de fabriek sinds vorig jaar valt, stelt

dat Dupont zorgvuldig heeft gehan-

deld met aandacht voor de gezond-

heid van de gemeenschap. Het be-

drijf zegt medewerking toe aan het

RIVM, dat onderzoek doet naar de

gevolgen van de C8-uitstoot.

DORDRECHT |Letselschadeadvocaten verdringen zich
om cliënten te werven in de Dupont-zaak. Zeker vijf
kantoren overwegen een schadeclaim tegen Che-
mours, het bedrijf waar het omstreden fabriekscom-
plex in Dordrecht sinds 1 jaar onder valt. Dupont heeft
decennialang de schadelijke stof C8 uitgestoten.
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