Persbericht 2 maart 2016

PROCEDURE OVER GEZONDHEIDSSCHADE DOOR PROBO KOALA-GIFRAMP

In januari 2016 is namens Stichting Victimes des Dechets Toxiques COte d'Ivoire een
dagvaarding uitgebracht. Daarin stelt de Stichting dat oliehandelaar Trafigura
onrechtmatig heeft gehandeld jegens degenen die door contact met giftige afvalstoffen
(gezondheids)schade bider). Deze afvalstoffen werden in 2006 met de Probo Koala - een
door Trafigura gecharterd schip - vanuit Amsterdam uitgevoerd naar Abidjan (Ivoorkust)
en op verschillende plaatsen in de stad gedumpt. De procedure is inmiddels gestart en de
rechtbank Amsterdam zal over deze zaak oordelen.

In lull 2006 heeft de Probo Koala, een door oliehandelaar Trafigura gecharterd schip, de
haven van Amsterdam aangedaan. Trafigura heeft daar een grote hoeveelheid giftige
afvalstoffen ter verwerking aangeboden. Omdat Trafigura de kosten van verwerking van
de Probo Koala-afvalstoffen in Nederland te hoog vond, is het afval teruggepompt in het
schip. De afvalstoffen zijn vervolgens - in strijd met nationale en internationale regels uitgevoerd naar Ivoorkust. Trafigura is hiervoor in Nederland strafrechtelijk veroordeeld.

In augustus 2006 zijn de afvalstoffen in opdracht van Trafigura in de haven van Abidjan
gelost. Waar Trafigura in Nederland meer dan € 500.000 had moeten betalen om de
Probo Koala-afvalstoffen op adequate wijze te laten verwerken, hoefde de oliehandelaar
in Ivoorkust slechts een fractie daarvan te betalen. Het afval - ruim 500 m3 - is
vervolgens op verschillende plaatsen in en rond de stad gestort. De Probo Koalaafvalstoffen zijn voor een deel terechtgekomen op een openbare stortplaats voor
huishoudelijk afval. Een ander deel van het afval is gedumpt op willekeurige plekken in
en rond de stad, in de nabijheid van onder meer woningen, werkplekken, scholen, akkers
en drinkwatervoorzieningen. Vast staat dat Ivoorkust niet beschikt over de faciliteiten om
deze afvalstoffen te verwerken.

Blootstelling aan de Probo Koala-afvalstoffen heeft ertoe geleid dat bij een groot aantal
mensen gezondheidsklachten zijn ontstaan. Volgens een door de Ivoriaanse overheid
ingestelde onderzoekscommissie en de Special Rapporteur van de Verenigde Naties zijn
meer dan 108.000 volwassenen en kinderen gedupeerd.

Van het merendeel van de slachtoffers is de schade niet (volledig) vergoed. Veel van
deze slachtoffers hebben zich verenigd in de Ivoriaanse Union Nationale des Associations
des Victimes des Dechets Toxiques de Cote d'Ivoire en de Nederlandse zusterorganisatie
Stichting Victimes des Dechets Toxiques Cote id/Noire.

In de dagvaarding die in januari 2016 is uitgebracht, stelt de Stichting dat Trafigura
onrechtmatig heeft gehandeld jegens degenen die door contact met de Probo Koalaafvalstoffen (gezondheids)schade lijden. De Stichting stelt dat Trafigura gehouden is de
schade van de getroffenen te vergoeden.

Er was al het nodige bewijsmateriaal voorhanden, onder meer van de World Health
Organization (WHO). Ten behoeve van deze procedure is ook toxicologisch
deskundigenonderzoek verricht door een team van wetenschappers van de Vrije
Universiteit in Amsterdam. Daarnaast is medisch deskundigenonderzoek uitgevoerd door
een team onder leiding van hoogleraren verbonden aan Centre H8pital Universitaire de
Cocody in Abidjan.

Uit het toxicologisch deskundigenrapport volgt dat blootstelling aan de Probo Koalaafvalstoffen kan leiden tot neurologische klachten, ademhalings- en longproblemen,
huidproblemen (waaronder littekens en vervormingen), maag- lever- en darmproblemen,
KNO-klachten, oogheelkundige problemen en cardiovasculaire klachten. De medische
deskundigenonderzoeken van mensen die in aanraking zijn gekomen met de Probo
Koala-afvalstoffen, bevestigen dat gezondheidsklachten ernstig en langdurig kunnen zijn.

Beer advocaten treedt op voor (de achterban van) de Stichting, samen met de Engelse
advocatenkantoren Fadiga & Co en Irwin Mitchell.

Voor meer informatie met betrekking tot deze zaak kunt u contact opnemen met Bojan P.
Dekker. Hij is bereikbaar via +31 20 6732199 (buiten kantoortijden: +31 20 7025880) of
via dekker(fteeradvocaten.nl.

