
   

Inleiding 
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
onderzoekt met verschillende deelonderzoeken het gebruik van 
chroom-6 bij Defensie. Dit onderzoek is uitgebreid en kost he-
laas veel tijd. Daarom is er sinds maart 2015 de Coulanceregeling 
chroom-6. Deze regeling loopt vooruit op de onderzoeksresul-
taten en een definitieve uitkeringsregeling.  In de Coulancerege-
ling zijn nu aan aantal dingen aangepast. 

De Coulanceregeling is vastgesteld op basis van de informatie 
die toen bekend was, afkomstig van het Nederlands Centrum 
voor Beroepsziekten. Inmiddels is het deelonderzoek van het 
RIVM naar chroom-6 op de POMS-locaties afgerond. Dit heeft 
meer informatie opgeleverd over ziekten veroorzaakt door 
blootstelling aan chroom-6. Op basis van deze informatie is 
de lijst met ziekten uit de Coulanceregeling aangepast. Wat er 
precies is veranderd en wat dit voor u betekent, leest u in dit 
informatieblad. 

Wat is er veranderd? 
De Coulanceregeling chroom-6 is op 4 punten gewijzigd: 

1. Er zijn 2 ziekten toegevoegd aan de oorspronkelijke lijst  
 met ziekten. Uit het deelonderzoek van het RIVM op de   
 POMS-locaties is gebleken dat er nog 2 ziekten veroorzaakt  
 kunnen worden door chroom-6: 
•   neusbijholtekanker
•   chroom-6 gerelateerde allergische rhinitis

2. Er is ook een aantal ziekten verwijderd uit de regeling,   
 omdat niet blijkt dat er een verband is met blootstelling aan  
 chroom-6:
•   Gastro-intestinale kanker (met uitzondering van maagkanker)
•   Neusseptumperforatie (perforatie van het neustussenschot) 
 (behalve als deze is veroorzaakt door chroomzweren)

•   Nieraandoeningen 
•   Aandoeningen van blijvende aard door immunologische
 aandoeningen (met uitzondering van allergisch contacteczeem,  
 allergische astma en -rhinitis)
•   Chronische longziekten (met uitzondering van COPD, longfibrose  
 en niet-immunologisch (irritatief) beroepsastma)
•   Chroomzweren (hierbij is wel een verband met blootstelling aan  
 chroom-6, maar het is geen blijvende aandoening)

De lijst met ziekten ziet er na de wijzigingen zo uit: 
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3. Voor oud-medewerkers van POMS-locaties geldt sinds juni  
 2018 de Uitkeringsregeling chroom-6. De Coulanceregeling  
 geldt nu alleen nog voor de (oud-)defensiemedewerkers van  
 andere locaties dan de POMS. Ook dit is aangepast in de  
 Coulanceregeling door de POMS-functies eruit te verwijde- 
 ren. Er bestaat nu geen overlap meer in de 2 regelingen. 

4. De uiterlijke aanvraagtermijn (1 maart 2017) is officieel uit 
 de regeling gehaald. Dit betekent dat de Coulancerege-
 ling voorlopig nog blijft gelden. Dit is in afwachting van de  
 uitkomst van het RIVM-onderzoek op andere defensie- 
 locaties dan de POMS-locaties. (Oud-)medewerkers van 
 andere defensielocaties kunnen dus een uitkering op basis  
 van de Coulanceregeling aanvragen, totdat er ook voor hen  
 definitief duidelijkheid is. Tegen die tijd kunnen ze mogelijk  
 ook gebruik maken van de Uitkeringsregeling die geldt voor  
 oud-medewerkers van POMS-locaties. 

Het heeft enige tijd geduurd om bovenstaande punten officieel te  
wijzigen in de regeling. Dit komt omdat er overleg met de vakbon-
den voor nodig was. Het overleg tussen de vakbonden en Defensie is 
een tijdlang niet mogelijk geweest vanwege verdeeldheid rondom de 
arbeidsvoorwaarden, maar is recent weer opgestart. 

Wat betekenen deze veranderingen voor mij? 
•  Heeft u een tegemoetkoming ontvangen voor 1 van de  
 ziekten die al op de 1e lijst met ziekten stond en nu op de  
 aangepaste lijst nog steeds voorkomt? Dan verandert er  
 voor u niks. 

•  Bent u een (oud-)defensiemedewerker en heeft u neusbij-
 holtekanker en/of chroom-6 gerelateerde allergische 
 rhinitis? Dan heeft u nu (ook) recht op een tegemoetkoming  
 (zie de Coulanceregeling voor de voorwaarden).

Het Pensioenfonds ABP (uitvoerder van de regeling namens 
Defensie) gaat in hun bestand na of er nog (oud-)medewerkers 
zijn die al eerder hebben gemeld één van de nieuwe ziekten te 
hebben en benadert deze. 

Let op! Het kan zo zijn dat deze informatie toch niet bekend is bij het 
ABP. Mocht u wel aan 1 van deze ziekten lijden, maar bent u op 1 januari 
2020 nog niet benaderd door het ABP? Neem dan alstublieft zelf contact 
op met het ABP (contactgegevens vindt u verderop in dit Informatie-
blad). Eerder mag natuurlijk ook. 

•  Lijdt u aan één van de ziekten die uit de Coulanceregeling is  
 verwijderd? Dan kunt u voor die aandoening vanaf 1 januari  
 2020 geen aanspraak meer maken op de Coulanceregeling.  
 Een al ontvangen vergoeding hoeft niet terugbetaald te   
 worden. 

Is de lijst met ziekten nu volledig, of kunnen er 
nog meer ziekten bij komen?
De informatie is op dit moment volledig. Als er nieuwe weten-
schappelijke inzichten zijn, dan worden de Coulanceregeling 
en de Uitkeringsregeling bijgewerkt. Het RIVM rapporteert 
daarom regelmatig of er wereldwijd nieuwe inzichten in de 
wetenschap zijn ontstaan. 

Waar kan ik terecht met vragen? 
De Coulanceregeling: wilt u deze aanvragen of heeft  
u andere vragen? Neem contact op met Pensioenfonds ABP. 
Deze organisatie voert de regeling uit: 

• Telefoon: (045) 579 81 62)
• E-mail: chroom6defensie@abp.nl

Daarnaast kunt u ook altijd terecht bij het Informatiepunt 
Chroom-6: 

• www.informatiepuntchroom6.nl
• infoc6&carc@caop.nl
• 070 376 5476 (bereikbaar ma t/m vrij tussen 09.00 en 
 17.00 uur)

Ik wil graag met iemand van Defensie in  
gesprek, kan dat?
Dat kan en als u dat wilt zelfs bij u thuis. Zo’n gesprek vraagt u 
aan via het Informatiepunt Chroom-6.

Achtergrond
In opdracht van Defensie startte het RIVM (Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu) in 2015 een onderzoek 
naar het gebruik van chroom-6 en CARC bij Defensie. In juni 
2018 is het eerste deelonderzoek, dat betrekking had op de 
POMS-locaties, afgerond en openbaar gemaakt. 
Voor oud-medewerkers van POMS-locaties geldt sinds juni 
2018 de Uitkeringsregeling chroom-6. De Coulanceregeling 
geldt nu alleen nog voor de (oud-)defensiemedewerkers van 
andere locaties dan de POMS. 

Belangrijk om te weten 
Het Informatiepunt Chroom-6 is ingericht door Defensie.  
Defensie vindt het belangrijk dat er zo min mogelijk  
drempels zijn voor mensen met vragen. Daarom staat het 
Informatiepunt onder beheer van het CAOP en is daarmee 
onafhankelijk. Het CAOP is een onafhankelijk kennis- en 
dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken. Persoons-
gegevens zijn hier in vertrouwde handen.

 


