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RIVM-onderzoek chroom-6: Defensie schond zorgplicht
collectieve uitkeringsregeling voor gedupeerden
De vakbonden zijn geschrokken van de resultaten van het RIVM-onderzoek naar chroom-6 op de POMSlocaties. De conclusie van het RIVM is hard: Defensie heeft haar zorgplicht geschonden. Blootstelling aan
chroom-6 kan leiden tot verschillende ernstige aandoeningen. Het preventie- en zorgbeleid van Defensie
voldeed, zeker in de eerste jaren, niet aan de daarvoor geldende regels.
Onze eerste aandacht gaat uit naar de (oud)medewerkers die ziek zijn geworden door het werken met
chroom-6. Om te voorkomen dat ze naast hun leed en verdriet ook nog eens een ingewikkeld
aansprakelijkheidstraject moeten starten om een schadevergoeding te krijgen, hebben vakbonden met
Defensie een collectieve uitkeringsregeling afgesproken.
Het is helaas niet de eerste keer dat duidelijk wordt dat de aandacht voor veiligheid bij Defensie te kort
schiet. De vakbonden zien gelukkig dat Defensie veiligheid tot een prioriteit heeft gemaakt. Het komt er nu
wel op aan dat dit beleid concreet wordt uitgevoerd.
De vakbonden roepen Defensie op om de adviezen van het RIVM en de Paritaire Commissie die het
onderzoek heeft begeleid, ter harte te nemen en samen met bonden en medezeggenschap te zorgen voor een
Defensieorganisatie waar het veilig werken is.
Het RIVM-onderzoek naar chroom-6 wordt vervolgd op andere Defensielocaties. Ook doet het RIVM nog
onderzoek naar CARC op de POMS-locaties. Wij hopen dat met de huidige en toekomstige
onderzoeksresultaten alle betrokkenen, maar met name de (oud)medewerkers die ziek zijn en nabestaanden,
duidelijke antwoorden krijgen op al hun vragen en zorgen.
Voor meer informatie over de collectieve uitkeringsregeling, het onderzoeksrapport van het RIVM en de
aanbevelingen van de Paritaire Commissie kunt u terecht op: www.informatiepuntchroom6.nl/onderzoek.
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