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Graaf-van Zanten, KA de (Karin)

Aan: Raadsgriffie
Onderwerp: Beantwoording twee vragen van Chemours

 

Van: Reijmers-H.J., Marc <Marc.Reijmers@chemours.com>  
Verzonden: woensdag 5 oktober 2022 16:22 
Aan: Vermeulen, L (Laurette) <l.vermeulen2@dordrecht.nl> 
CC: Raadsgriffie <Raadsgriffie@dordrecht.nl>; Geers, Harmen <harmen.geers@chemours.com>; Rene de Jonge 
<rene.A.de-jonge@dupont.com>; Roelant rosman. <roelant.rosman@dupont.com> 
Onderwerp: RE: [EXT] Presentaties en twee vragen --> de antwoorden van Chemours 
 
Beste Laurette, 
 
Zoals beloofd hieronder de antwoorden van Chemours op de 2 vragen die tijdens de bespreking met de raadsleden 
op 27 september door jou zijn genoteerd. 
Deze informatie mag ook in het RIS. 
 
Ik verwijs naar DuPont voor hun antwoord op de 1ste vraag.  
 
Om misverstanden te vermijden. De 2de vraag was specifiek voor Chemours. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Marc 
 
 
Antwoorden van Chemours op vragen Gemeenteraad Dordrecht:  
 
Preventief Medisch Onderzoek, in het bijzonder testen op stoffen waarmee gewerkt wordt 

- Preventief Medisch Onderzoek (PMO): Chemours laat een externe dienstverlener eens per drie jaar een 
uitgebreide gezondheidscheck uitvoeren die de medewerkers van Chemours inzicht geeft in hun psychische 
en fysieke gezondheid. 

- Als onderdeel van de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) worden werkomgeving en medewerkers 
getest op mogelijke blootstelling aan de stoffen waarmee ze werken. 

- Bij activiteiten waarbij een medewerker mogelijke blootstelling aan HFPO-DA heeft, is de blootstelling via de 
lucht door een onafhankelijke partij onderzocht. Resultaat: de concentratie van deze stof in de lucht ligt in 
alle gemeten gevallen zowel onder de ‘no effect level’-veiligheidsgrens (0,14 mg/m3), als onder de eigen, 
strengere, richtlijn van Chemours van 0,01 mg/m3. Bovendien dragen de medewerkers bij deze activiteiten 
ter bescherming volledig gezichtsbedekkende maskers met ABEK3 filters.  

 
HFPO-DA (‘genX’) niet bioaccumulerend 
Eind 2020 heeft er bij Chemours in Dordrecht een onderzoek plaatsgevonden om de halfwaardetijd van HFPO-DA bij 
menselijke blootstelling vast te stellen. Dit onderzoek werd uitgevoerd in het kader van een stofevaluatie door 
Nederland en Duitsland, gelast door de European Chemicals Agency (ECHA). Het betrof een studie naar de afname 
van de concentratie HFPO-DA in bloed van productiemedewerkers op onze site (>3 jaar in dienst; vrijwillig 
aangemeld voor onderzoek), uitgevoerd door een onafhankelijk instituut en twee externe laboratoria. Het 
onderzoek bevestigt een snelle verwijdering van HFPO-DA uit het lichaam, met een geschatte halfwaardetijd van 
ongeveer 3 dagen. Dit is een bevestiging dat HFPO-DA niet bio-accumuleert in mensen, in tegenstelling tot oudere 
generaties van hulpstoffen. Chemours heeft deze resultaten ingediend bij ECHA en ter beschikking gesteld aan het 
RIVM, dat op basis van deze data een eigen berekening uitvoert naar de halfwaardetijd. De bij ECHA ingediende 
resultaten vindt men in het registratiedossier. 
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Bovengenoemd onderzoek is een aanvulling op verschillende studies naar de snelle verwijdering van HFPO-DA bij 
verschillende soorten zoogdieren, waaronder ratten, muizen en apen. Daarnaast is het bio-accumulatiepotentieel 
van HFPO-DA in het milieu onderzocht in milieu-relevante soorten zoals vogels en vissen. Ter illustratie: uit de studie 
op karpers (volgens OECD testrichtlijn 305, tevens opgenomen in het registratiedossier) bleek dat in geen van de 
gevallen de bio-concentratiefactor (BCF) hoger dan 10 was. Volgens de PBT-definitie waarmee wordt bepaald of een 
stof Persistent en Bioaccumulerend en Toxisch is, geldt een stof als bio-accumulerend als het een BCF van hoger dan 
2000 heeft. 
Het REACH registratie dossier van HFPO-DA bevat dan ook de volgende conclusie: Met betrekking tot alle 
beschikbare gegevens over afbraak, bioaccumulatie en toxiciteit kan worden gesteld dat de stof niet voldoet aan de 
PBT-criteria (niet PBT) en evenmin aan de vPvB-criteria (niet vPvB).  
 
 
M.H.J. (Marc) Reijmers | Manager Environment, Health, Safety & Sustainability 
Chemours Netherlands B.V.|  Baanhoekweg 22 (station 26) | 3313 LA Dordrecht 
E-mail marc.reijmers@chemours.com | M +31 6 53547156 | T +31 78 6302275 
Statutaire zetel: Dordrecht | KvK Dossiernummer: 54013445 
 

 
 
LinkedIn  |  Twitter  |  Chemours.com 
 

From: Vermeulen, L (Laurette) <l.vermeulen2@dordrecht.nl>  
Sent: Tuesday, September 27, 2022 9:30 PM 
To: Reijmers-H.J., Marc <Marc.Reijmers@chemours.com> 
Cc: Raadsgriffie <Raadsgriffie@dordrecht.nl>; Geers, Harmen <harmen.geers@chemours.com>; Rene de Jonge 
<rene.A.de-jonge@dupont.com>; Roelant rosman. <roelant.rosman@dupont.com> 
Subject: Re: [EXT] Presentaties en twee vragen  
 
External email. Confirm links and attachments before opening.  
 
Beste Marc, 
 
Met het openbaren (plaatsen op ris) is zo’n presentatie ook terug te lezen voor niet aanwezigen. Van burgers tot 
andere raadsleden en mensen uit de toekomst die t.z.t. willen weten wat de raad op 27 september 2022 deed. Maar 
alle begrip als volledig openbaren niet jullie wens is.  
 
Ik deelde ook kort met Harmen dat er meerdere commissievergaderingen komen over 
Chemours/pfas/etc.: de sessies vinden plaats in oktober en november en worden gepubliceerd en 
gestreamed op raad.dordrecht.nl  
 
Hartelijk dank voor je eerste reactie, ik zie de rest vanzelf tegemoet. 
 
 
Laurette  
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Van: "Reijmers-H.J., Marc" <Marc.Reijmers@chemours.com> 
Datum: dinsdag 27 september 2022 om 21:19:35 
Aan: "Vermeulen, L (Laurette)" <l.vermeulen2@dordrecht.nl> 
Cc: "Raadsgriffie" <Raadsgriffie@dordrecht.nl>, "Geers, Harmen" <harmen.geers@chemours.com>, "Rene de Jonge" 
<rene.A.de-jonge@dupont.com>, "Roelant rosman." <roelant.rosman@dupont.com> 
Onderwerp: RE: [EXT] Presentaties en twee vragen  
 
Beste Laurette, 
  
Nogmaals dank voor het organiseren van de bespreking met de raadsleden en ook voor de opvolging met deze e-
mail. 
  
Bijgevoegd de slides van Chemours die we vanmiddag met de raadsleden hebben besproken. Graag delen met de 
aanwezigen, aangezien zij door het gesprek de verdere inkleuring van de slides hebben vernomen. 
Geen probleem om de e-mail adressen van mijzelf en Harmen Geers door te zetten aan de raadsleden. 
Heb overigens geen bezwaar om via RIS te delen, zou dan wel graag de context willen begrijpen, dus in welk verband 
wordt het document in RIS geplaatst ? 
  
@Rene / Roelant – ik laat het aan jullie als DuPont sprekers om de DuPont slides te delen. Geef ook aan of jullie e-
mail adressen gedeeld mogen worden. 
  
De vragen komen we op terug. De eerste vraag werd aan DuPont en Chemours gesteld. We zullen onderling 
afstemmen hoe we gaan antwoorden. 
De tweede vraag betreft GenX, daar zal Chemours op terugkomen. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
Marc 
  
  
M.H.J. (Marc) Reijmers | Manager Environment, Health, Safety & Sustainability 
Chemours Netherlands B.V.|  Baanhoekweg 22 (station 26) | 3313 LA Dordrecht 
E-mail marc.reijmers@chemours.com | M +31 6 53547156 | T +31 78 6302275 
Statutaire zetel: Dordrecht | KvK Dossiernummer: 54013445 
  

 
  
LinkedIn  |  Twitter  |  Chemours.com 
  

From: Vermeulen, L (Laurette) <l.vermeulen2@dordrecht.nl>  
Sent: Tuesday, September 27, 2022 5:36 PM 
To: Reijmers-H.J., Marc <Marc.Reijmers@chemours.com> 
Cc: Raadsgriffie <Raadsgriffie@dordrecht.nl> 
Subject: [EXT] Presentaties en twee vragen  
  
External email. Confirm links and attachments before opening.  
  
Beste Marc, 
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De presentaties van vanmiddag kunnen worden nagezonden aan mij of raadsgriffie@dordrecht.nl. Kunnen wij die 
openbaarmaken via het RIS of alleen nazenden aan aanwezigen?  
  
De vraag waarop teruggekomen zou worden is: 
- meer over het PMO en de stoffenconcentraties die worden gemeten bij medewerkers in bloed (Dupont). Zijn hier 
onderzoeken van? Er werd verwezen naar proeven voor de rivm. Deze vraag kwam van een raadslid die arts 
onderzoeker is dus het mag een moeilijker leesbaar/medisch/technisch antwoord zijn  
-  genX niet bio-accumulerend: links opsturen naar onderzoeken  
  
Dank. Aan jou en de drie collega’s. Voor de presentaties en het gastheerschap en ook het beantwoorden van de vele 
vragen.  
  
Zouden fracties nog extra vragen willen stellen, hebben jullie dan e-mailadressen daarvoor die ik kan doorzetten? 
  
Hartelijke groet, 
Laurette Vermeulen  
  
  
  
Chemours Netherlands B.V. 
Baanhoekweg 22  
3313 LA Dordrecht  
Statutaire zetel: Dordrecht 
Dossiernummer: 54013445 
This communication is for use by the intended recipient and contains information that may be privileged, 
confidential or copyrighted under applicable law. If you are not the intended recipient, you are hereby formally 
notified that any use, copying or distribution of this e-mail, in whole or in part, is strictly prohibited. Please notify the 
sender by return e-mail and delete this e-mail from your system. Unless explicitly and conspicuously designated as 
"E-Contract Intended”, this e-mail does not constitute a contract offer, a contract amendment, or an acceptance of a 
contract offer. This e-mail does not constitute a consent to the use of sender's contact information for direct 
marketing purposes or for transfers of data to third parties.  
 

https://www.chemours.com/en/email-disclaimer 
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