
Deze nieuwsbrief is een uitgave  
van het Informatiepunt Chroom-6.  
Dit informatiepunt is ingericht 
door Defensie maar staat onder 
beheer van het CAOP en is 
daarmee onafhankelijk. Het CAOP 
is een onafhankelijk kennis- en 
dienstencentrum op het gebied van 
arbeidszaken. 
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2.

HDI is één van de ingrediënten in CARC. 
Van HDI is bekend dat dit schadelijk voor 
de gezondheid kan zijn. De Paritaire 
Commissie heeft daarom besloten dat de 
stof HDI, en de effecten daarvan op de 
gezondheid, moeten worden onderzocht 
door het RIVM.

3.

Vervolgonderzoek  
CARC: resultaten  
2020 openbaar
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In het onderzoek zijn de eigenschappen 
van HDI in kaart gebracht. Daarna is een 
lijst opgesteld van ziekten die HDI kan  
veroorzaken. Op dit moment wordt voor 
elk van de functies op de POMS-locaties 
het risico op deze ziekten door blootstel-
ling aan HDI beoordeeld. De resultaten 
van het vervolgonderzoek CARC worden 
eind 2019 aan de Paritaire Commissie 
aangeboden waarna de Paritaire Com-
missie Haar conclusies en aanbevelingen 
begin 2020 aan Defensie zal aanbieden. 
De verwachting is dat de resultaten van 
het onderzoek in het eerste kwartaal van 
2020 openbaar gemaakt zullen worden. 

Binnen het onderzoek naar het 
gebruik van CARC (Chemical Agent 
Resistant Coating) op de POMS-locaties 
van Defensie, is het RIVM nu bezig 
met onderzoek naar de stof HDI 
(hexamethyleen diisocyanaat). 



4. 5.

De wetenschap staat niet stil. 
Daarom onderzoekt het RIVM of er – 
wereldwijd – nieuwe informatie in de 
wetenschappelijke literatuur is verschenen 
over ziekten die door chroom-6 kunnen 
worden veroorzaakt. De resultaten 
hiervan worden in 2020 openbaar 
gemaakt. 

De chroom-6 ziektelijst is in 2017 voor het 
eerst gepubliceerd. Sindsdien zijn er nieu-
we inzichten. Deze worden door het RIVM 
gevolgd: verschillende experts bespreken 
de huidige stand van de wetenschappe-
lijke kennis over chroom-6 wereldwijd. 
Ook komt aan de orde welke ziekten met 
chroom-6 in verband worden gebracht.  
Dit kan leiden tot een aanpassing van 
de ziektelijst. 

Risicobeoordeling
Voor ziekten die niet eerder op de ziekte-
lijst stonden voert het RIVM een risico-
beoordeling uit. Uit de risicobeoordeling 
moet blijken of oud-medewerkers van de 
POMS-locaties zodanig zijn blootgesteld 
aan chroom-6, dat zij ziek kunnen zijn ge-
worden of eventueel nog kunnen worden. 

Omdat het RIVM de informatie uit een 
net gepubliceerd rapport nog mee moest 
nemen, is de afronding van de actualisatie 
wat doorgeschoven. De resultaten van het 
literatuuronderzoek en de risicobeoorde-
ling worden naar verwachting in het eerste 
kwartaal van 2020 openbaar gemaakt. 

Nabestaanden van (oud-)defensieme-
dewerkers komen in aanmerking voor 
een aparte uitkering. Dit is zo geregeld 
met de Uitkeringsregeling. Zij kunnen 
aanspraak maken op de uitkering van 
€ 3850 euro voor materiële schade, die 
voor de (oud-)medewerker zou gelden. 
De Uitkeringsregeling is nu zo aangepast, 
dat nabestaanden aanspraak kunnen 
maken op nogmaals € 3850. 

Dit geld is bedoeld voor materiële kosten 
die zij zelf maken door het overlijden van 
hun dierbare. Het Pensioenfonds ABP (uit-
voerder van de regeling namens Defensie) 
benadert nabestaanden actief hierover. 
Mocht dat op 1 januari 2020 nog niet zijn 
gebeurd? Neem dan alstublieft zelf contact 
op met het ABP: 

• Telefoon: (045) 579 81 62) 
• E-mail: chroom6defensie@abp.nl  
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6. 7.

Coulancerege-
ling chroom-6 
aangepast
Afzender: Defensie
 

Voor oud-medewerkers van POMS-
locaties geldt sinds juni 2018 de 
Uitkeringsregeling chroom-6. De 
coulanceregeling geldt nu alleen nog 
voor (oud-)defensiemedewerkers van 
andere locaties dan de POMS. Dit 
is aangepast in de regeling door de 
POMS-functies eruit te verwijderen. Ook 
is de lijst met ziekten aangepast. 

Met het verwijderen van de POMS-functies 
uit de Coulanceregeling bestaat er nu 
geen overlap meer in de twee bestaande 
regelingen. 

Wat betreft de lijst met ziekten: De regeling 
is vastgesteld op basis van de informatie 
die in 2015 bekend was bij 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 en is deze nu gelijk aan de lijst 
met ziekten in de Uitkeringsregeling. 

Verjaring:  
waar moet u 
rekening mee 
houden?
Afzender: Defensie

Heeft u een chroom-6-gerelateerde 
ziekte en wilt u een aanvraag doen 
voor een uitkering vanuit een regeling 
of een claim indienen? Dan is het goed 
om te weten dat er een limiet zit aan 
de tijd waarbinnen u een uitkering 
kunt aanvragen of een individuele 
letselschadeclaim kunt indienen. Dit is 
zo geregeld in de Nederlandse wet en 
heet de verjaringstermijn. 

Verjaring is een moeilijk juridisch begrip. 
Hieronder volgt een korte uitleg, voor zowel 
de aanvraag van een uitkering als voor het 
indienen van een letselschadeclaim. Om 
u verder te helpen met een uitleg voor uw 
situatie, wordt u aangeraden uw vakbond, 

rechtsbijstandsverzekeraar of belangenbe-
hartiger te benaderen. U kunt ook contact 
opnemen met het Informatiepunt Chroom-6.

Uitkering vanuit een regeling
Op het moment dat u een diagnose van een 
chroom-6-gerelateerde ziekte heeft gekre-
gen, heeft u 5 jaar de tijd om een uitkering 
aan te vragen. Dit heet de relatieve verja-
ringstermijn. Deze termijn gaat in op het 
moment dat de diagnose van de ziekte bij u 
bekend is én het voor uw situatie geldende 
RIVM-onderzoek bekend is geworden en 
een regeling is vastgesteld. Eerder gaat 
deze termijn niet lopen. Dit betekent het 
volgende:

• Stel u heeft al een diagnose van uw  
 ziekte, vóórdat er een regeling is  
 vastgesteld die voor uw situatie geldt.  
 Als laatste datum waarop u een  
 aanvraag kunt indienen geldt dan:  
 de datum van het van kracht worden  
 van een regeling, plus 5 jaar. 
• Stel u wordt later ziek, en krijgt een  
 diagnose van uw ziekte nádat er een  
 regeling is vastgesteld die voor uw  
 situatie geldt. Als laatste datum waarop  
 u een aanvraag kunt indienen geldt  
 dan: de datum van de diagnose van  
 uw ziekte, plus 5 jaar.

Claim
Voor de start van de relatieve verjaringster-
mijn van 5 jaar voor het indienen van een 
letselschadeclaim moet aan twee voorwaar-
den zijn voldaan: 

• De diagnose van de ziekte moet  
 gesteld zijn.
• Duidelijk moet zijn wie de mogelijk  
 aansprakelijke partij is. 

Dus vanaf het moment dat u weet dat u 
ziek bent én u weet dat Defensie mogelijk 
aansprakelijk is, heeft u 5 jaar de tijd om 
Defensie een brief te sturen om Defensie 
aansprakelijk te stellen. U moet dus bekend 
zijn met zowel de diagnose, als het feit 
dat dit door het werk bij Defensie kan zijn 
ontstaan. 

Defensie komt u hierin tegemoet door ervan 
uit te gaan dat u hiervan pas op de hoogte 
kunt zijn (geweest) vanaf het moment waar-
op het RIVM-rapport bekend is geworden, 
dat voor uw functie(s) geldt. Zo wordt u niet 
benadeeld door de lange duur van het on-
derzoek van het RIVM en de lange periode 
van onzekerheid.

Verjaring stuiten
Het is goed om te weten dat de verja-
ringstermijn kan worden onderbroken – juri-
disch heet dit stuiten. Dit kan door een brief 
te sturen waarin duidelijk staat dat u op een 

Nieuwsbrief 

November_2019
#2

Informatiepunt

Chroom-6
Defensie



8. 9.
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later moment op de claim terug wilt komen. 
Als u dit binnen de termijn van 5 jaar doet, 
gaat er vanaf dat moment weer een nieuwe 
termijn van 5 jaar lopen.

Absolute verjaringstermijn
Naast de relatieve verjaringstermijn van 5 
jaar bestaat ook de absolute verjaringster-
mijn. Dit is een periode van 30 jaar waar-
binnen u een letselschadeclaim kunt indie-
nen, gemeten vanaf de laatste blootstelling. 
Defensie doet bij chroom-6 echter geen 
beroep op de absolute verjaringstermijn, 
omdat u ook na meer dan 30 jaar na de 
laatste blootstelling nog ziek kunt worden 
door blootstelling aan chroom-6. 

met iemand van Defensie in gesprek. Als 
u wilt zelfs bij u thuis. U kunt zo’n gesprek 
aanvragen via het Informatiepunt:

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

Bijeenkomsten
Wat informatiebijeenkomsten en inloopkan-
tines betreft zijn opmerkingen gemaakt over 
zaken als de privacy en lawaaierigheid, 
de wachttijden en de mogelijkheid om 
bijeenkomsten toch te volgen als mensen 
er niet bij kunnen zijn (door bijvoorbeeld 
een livestream). Defensie neemt deze 
punten mee en probeert hier zo goed 
mogelijk rekening mee te houden. De ruime 
gelegenheid om vragen te kunnen stellen 
bij de inloopkantines is als prettig ervaren. 
Dit lijkt dan ook een geschikte vorm, ook 
om in de toekomst te combineren met een 
informatiebijeenkomst. Zo is er na het delen 
van algemene informatie, altijd voldoende 
ruimte voor individuele vragen. 

Veelgestelde vragen
De open ruimtes om antwoorden in te vullen 
in de enquête zijn vaak gebruikt om vragen 
te stellen. Deze heeft Defensie verzameld 
in één document en voorzien van een ant-
woord. U vindt deze veelgestelde vragen 
als bijlage bij deze nieuwsbrief. Heeft u na 

het lezen ervan nog vragen? Dan kunt u al-
tijd contact opnemen met het Informatiepunt 
Chroom-6. 
  

De Staatssecretaris van Defensie, 
Barbara Visser, nodigde oud 
POMS-medewerkers in maart 2019 
uit om hun ervaringen rondom de 
informatievoorziening over het RIVM-
onderzoek en gerelateerde zaken te 
delen. Hiervoor is een enquête uitgezet. 
In dit artikel vindt u in grote lijnen de 
resultaten terug. 

Brieven en website
De verschillende informatiebronnen 
– (nieuws-)brieven, het Informatiepunt 
Chroom-6, bijeenkomsten – worden gemid-
deld met een voldoende beoordeeld (tussen 
6,1 en 6,8). Verschillende mensen maakten 
opmerkingen over de leesbaarheid, hier zal 
daarom nog meer aandacht aan worden 
besteed. De website wordt naar aanleiding 
van de uitkomsten ook onder handen 
genomen. Zo wordt er gekeken naar begrij-
pelijkheid en overzichtelijkheid en indeling, 
ook om de leesbaarheid te vergroten. 

Maatwerk
Er wordt ook gevraagd om meer maatwerk. 
Het blijft lastig om in algemene uitingen in 
te gaan op specifieke gevallen. Ook daar-
voor is er het Informatiepunt Chroom-6. U 
kunt hier altijd contact mee opnemen voor 
specifieke, persoonlijke vragen. Het Infor-
matiepunt helpt u direct of koppelt u aan 
de instantie met de juiste expertise om uw 
vraag te beantwoorden. U kunt ook altijd 

Vergoeding  
eigen risico  
bij aanvullend  
medisch  
onderzoek:  
hoe werkt het? 
Afzender: Defensie & ABP 

In de vorige nieuwsbrief werd het al 
gemeld: oud POMS-medewerkers die 
niet ziek zijn maar zich wel zorgen 
maken over hun gezondheid omdat ze 
wel blootgesteld zijn, kunnen het eigen 
risico vergoed krijgen als zij aanvullend 
medisch onderzoek ondergaan. Bij het 
Informatiepunt Chroom-6 zijn meerdere 
vragen gesteld over de voorwaarden.  
Daarom vindt u in dit artikel nogmaals 
een uitleg.

Het gaat om oud POMS-medewerkers 
die voldoen aan de criteria die horen bij 
functiegroep 1, 2 en 3, zoals beschreven 
in het onderzoeksrapport van het RIVM. 
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Ook wordt gekeken naar de duur van de 
blootstelling. 

Wanneer komt u in aanmerking?
Als een (huis)arts deze medewerkers door-
verwijst naar een specialist voor onderzoek 
naar chroom-6 gerelateerde ziekten en 
daarmee het eigen risico van € 385,- wordt 
gebruikt, kunnen zij dit bedrag terugvragen. 
Bij het ABP kunt u navragen of dit ook voor 
u geldt. 

Als de medewerker al een uitkering heeft 
ontvangen voor de aandoening waar kos-
ten voor worden gemaakt, dan geldt deze 
vergoeding niet. Hiervoor is de materiële 
uitkering van € 3850 bedoeld. 

Hoe doet u een aanvraag?
Dit kan door een aanvraagformulier aan 
te vragen bij het ABP (uitvoerder van de 
regeling namens Defensie). Let op! Bij de 
aanvraag moet worden toegevoegd: 
• Een verklaring van de verwijzende  
 (huis)arts; 
• Een bewijs dat het aanvullende  
 onderzoek inderdaad is uitgevoerd; 
• Een afschrift van de zorgverzekeraar  
 waaruit blijkt dat het eigen risico  
 daarbij is gebruikt. 

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

Advies  
onafhankelijke 
commissie bij 
bezwaar  
afwijzing Uit-
keringsregeling
Afzender: Defensie

In de vorige nieuwsbrief kon u lezen dat 
Defensie enkele aanvullende maatregelen 
treft rondom het onderzoek naar chroom-6 
en de Uitkeringsregeling. Er is u toen ver-
teld dat er een onafhankelijke commissie 
wordt ingesteld, die kan adviseren bij 
bezwaren tegen afwijzing van de Uitke-
ringsregeling. In dit artikel leest u meer 
over de werkwijze van de commissie en 
de stand van zaken.  

Wat gaat de commissie doen?
Stel, u bent het niet eens met een beslissing 
die het ABP (de uitvoerder van de regeling 
namens Defensie) heeft gemaakt in de Uit-
keringsregeling. U heeft daarom bezwaar 
ingediend. De onafhankelijke commissie 
kan u hierbij dan op uw verzoek advies ge-
ven. In de commissie zitten geen personen 
van Defensie. 

Het gaat om bezwaren die gemaakt zijn 
op basis van een aantal artikelen in de 
Uitkeringsregeling: 
• U heeft bezwaar gemaakt omdat u  
 formeel wel op een bepaalde functie  
 was geplaatst, maar in de praktijk  
 andere werkzaamheden uitvoerde (dit  
 staat beschreven in artikel 3, vierde lid).
• U heeft bezwaar gemaakt omdat u  
 een bepaald hulpmiddel nodig heeft,  
 maar u daar niet voor in aanmerking  
 komt via (bijvoorbeeld) de gemeente  
 of uw ziektekostenverzekeraar (dit staat  
 beschreven in artikel 12, tweede lid).
• U heeft bezwaar gemaakt omdat u zich  
 in een specifieke, uitzonderlijke situatie  
 bevindt. Dat kan mogelijk op basis van  
 de hardheidsclausule (artikel 15). 

Hoe gaat de commissie te werk? 
De onafhankelijke commissie kijkt nog een 
keer goed naar alle aanwezige informatie. 
Ook kan de commissie met de betrokken 
mensen spreken, en kan de commissie om 
meer informatie vragen als het dossier niet 
volledig is. De commissie brengt vervolgens 
een zwaarwegend en in beginsel bindend 
advies uit aan de staatssecretaris van De-
fensie. Op basis van dat advies wordt een 
besluit genomen. 

Oprichting commissie
De commissie wordt op dit moment samen-
gesteld. Zodra de commissie klaar is om 

haar werkzaamheden op te pakken, infor-
meert Defensie u hierover. Als u bezwaar 
maakt, krijgt u van het ABP meer informatie 
over hoe u de commissie in kunt schakelen.  



Deze nieuwsbrief is een uitgave van  
het Informatiepunt Chroom-6.  
Dit Informatiepunt 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. Persoonsgegevens zijn 
hier in vertrouwde handen. 

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