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Voorwoord 

Dit rapport maakt onderdeel uit van een serie van tien rapporten over 
het onderzoek naar chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie. Dit 
rapport bevat geen afzonderlijke publiekssamenvatting. Een 
overkoepelende publiekssamenvatting van de tien rapporten is te vinden 
op de website van het RIVM: 
 
“Chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie: gezondheidseffecten en 
verantwoordelijkheden. Bevindingen uit het onderzoek op hoofdlijnen.”  
RIVM Rapport 2018-0061 
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Samenvatting 

Een onderzoek naar arbeidsbescherming en veiligheid bij de 
‘Prepositioned Organizational Materiel Storage sites’ (POMS-
sites). Normen en Recht op Bescherming (WP8.2)  

Dit onderzoek geeft antwoord op de deelvragen van vraag 21 'Normen 
en recht op Bescherming’ van het chroom-6-onderzoek voor het 
ministerie van Defensie. Vraag 21 heeft betrekking op de bekendheid 
met schadelijke gezondheidseffecten van chroom-6 en ‘Chemical Agent 
Resistant Coating’ (CARC), het Arbeidsomstandigheden (Arbo)gericht 
beleid, de zorgplicht van Defensie, de beschermingsmaatregelen en de 
verantwoordelijkheid van verschillende actoren. In tijd beperkt zich dit 
onderzoek tot de operationele periode van de POMS: 1984-2006, in 
locaties tot de 5 ‘Prepositioned Organizational Materiel Storage’ (POMS)-
sites en NL-POMS, in stoffen tot chroom-6 en CARC en in persoon tot de 
oud-medewerkers van de POMS-sites en betrokken Landmachtmilitairen 
en burgerpersoneel. 
Voor de beantwoording van Vraag 21 is gebruikgemaakt van 
1236 documenten en van aanvullende interviews met medewerkers uit 
alle lagen van de POMS-sites en staffunctionarissen van de Koninklijke 
Landmacht. Die analyse geeft inzicht in het omgaan met chroom-6 en 
CARC op de POMS-sites. 
 
De documenten waren door Defensie beschikbaar gesteld. Daarnaast 
zijn via andere bronnen (bijvoorbeeld via internet of oud-medewerkers) 
verkregen documenten gebruikt. In hoeverre alle beschikbare 
documenten een compleet beeld kunnen geven, is niet duidelijk. Het is 
wel aannemelijk dat aanvullende documenten niet tot heel andere 
conclusies zullen leiden. 
De interviews zijn afgenomen meer dan 10 jaar nadat de laatste POMS-
site is gesloten. Er is met een representatief deel van de leidinggevenden 
en de staffunctionarissen gesproken, met uitzondering van de 
bedrijfsartsen van wie in de periode 1984-1997 geen gegevens 
beschikbaar zijn. Bij de groepsinterviews met werknemers is gesproken 
met mensen die werkzaam zijn geweest op de verschillende POMS-sites. 
Deze deelnemers zijn uit een willekeurige steekproef van oud-POMS-
medewerkers gehaald. Door het bespreken van dezelfde thema’s in de 
verschillende groepen, het vragen naar concrete informatie en het stellen 
van controlevragen, werd ondanks het soms haperend geheugen – 
regelmatig ging het over zaken die zich meer dan 30 jaar geleden hebben 
afgespeeld – een consistent beeld verkregen van het werken met CARC 
en chroom-6.  
 
De beantwoording van de deelvragen van Vraag 21 ‘Normen en Recht 
op Bescherming’ is als volgt samengevat: 
 
21a Bekendheid met gezondheidsrisico’s CARC en chroom-6 
Binnen Defensie was de Koninklijke Luchtmacht ten minste in 1973 op 
de hoogte van gezondheidsrisico’s van chroom-6. Voor de NL-POMS en 
de POMS-sites was deze kennis in 1989 aanwezig. Kennis over de 
risico’s van CARC was al eerder beschikbaar: ten minste in 1987 bij de 
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Koninklijke Landmacht en in 1989 bij de NL-POMS. De medewerkers 
zeiden in meerderheid niet op de hoogte te zijn geweest van de 
gezondheidsrisico’s van chroom-6, een aantal wel van CARC.  
 
21b en d Normen, Arbowetgeving, Arbogericht beleid en naleving bij 
werk met CARC en chroom-6  
De naleving van de verplichtingen die voortvloeiden uit het van kracht 
worden van de Arbowetgeving voor Defensie (in 1985), kent een 
wisselend beeld. Pas na 1995 werden Risico Inventarisaties & Evaluaties 
(RI&E’s) uitgevoerd waarop ook de Arbojaarplannen en de Plannen van 
Aanpak werden gebaseerd, althans voor de POMS-site Vriezenveen. 
Voor de andere sites is hier geen informatie over teruggevonden. De 
gesprekken met de medewerkers roepen een beeld op dat het 
veiligheidsbeleid vooral een papieren wereld was. Het ging er naar hun 
oordeel vooral om dat de papieren in orde waren en niet of de inhoud 
ervan betekenis had voor de dagelijkse gang van zaken. 
 
21c Gebruiken/mores 
Veilig werken met gevaarlijke stoffen werd door de NL-POMS-organisatie 
aanvankelijk als een vanzelfsprekendheid gezien, daarbij vertrouwend 
op de US Army-veiligheidscultuur. Vanaf ongeveer 1995 werden de 
verantwoordelijkheden helderder en ontwikkelde het Arbobewustzijn 
zich geleidelijk. Terwijl de veiligheidscultuur zich positief ontwikkelde, 
werden de sluitingsscenario’s van de POMS-sites geschreven, wat 
remmend werkte op verdere ontwikkeling. In de loop van de tijd is NL-
POMS vanaf de laagste trede van de Veiligheidscultuurladder (trede 1 
van 4: ontkenning) gestegen tot de derde trede (trede 3 van 4: 
berekenend/ calculerend). Maatregelen werden vooral getroffen na 
publiciteit of politieke druk. Ook al zou het ambitieniveau hoger zijn 
geweest, gebrek aan middelen, c.q. de dreigende sluiting van de POMS-
sites, belemmerde het toenemen van het veiligheidsbesef. 
 
21e Zorgplicht 
De naleving van de zorgplicht voor een veilige werkomgeving was niet 
proactief. Het preventiebeleid was reactief op incidenten, op 
voorgenomen wijziging van grenswaarden en op inspectiebezoeken. 
Meetmethoden en grenswaarden werden ter discussie gesteld. Er werd 
gemarchandeerd met de aanwijzingen van de Inspectie SZW over 
arbeidsomstandigheden. Voorlichting en instructie kwamen soms tot 
stand onder druk van Arbodienst of Arbeidsinspectie. Er was geen 
sprake was van structureel toezicht op veilige werkmethodes, waaronder 
het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Incidenteel werd onderzoek gedaan, naar aanleiding van incidenten; er 
was geen sprake van structureel onderzoek naar mogelijke gevaren van 
het werken met chemische stoffen voor de gezondheid.  
 
21f Beschermingsmiddelen 
Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) werd per 
functie vastgelegd en regelmatig getoetst en bijgesteld. De PBM’s zouden 
in voldoende mate aanwezig zijn en van voldoende kwaliteit volgens het 
management. Werknemers met toezichthoudende taken geven aan dat 
PBM’s gedragen werden, maar een aantal personen weigerde PBM’s te 
dragen. Werknemers geven aan weinig tot geen toezicht te hebben 
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ervaren, dat er soms onvoldoende middelen aanwezig waren en uitten 
twijfel over de effectiviteit van de beschikbare middelen. 
 
21g en 21i Blijven toepassen en toekomstig gebruik van chroom-6 en 
CARC  
Na 1994 is bij de Koninklijke Landmacht besloten geen chroom-6 
houdende verf meer toe te passen en alternatieven te gebruiken. Dit 
blijkt bij legervoertuigen eenvoudiger uitvoerbaar dan bij vliegend 
materieel, waar voor aluminium oppervlakten nog steeds gezocht wordt 
naar alternatieve systemen voor oppervlaktebehandeling. 
Aandachtspunt bij de Koninklijke Landmacht (KL) is nog wel de 
blootstelling die kan voorkomen bij het schuren, branden en slijpen aan 
voertuigen die eerder met een chroom-6 bevattende primer of lak zijn 
behandeld. Bij CARC heeft de vervanging van het tweecomponentige 
CARC-verfsysteem in 1990 door een ééncomponentige variant tot 
minimalisering van gezondheidsrisico’s geleid. 
 
21h Rol en verantwoordelijkheid van verschillende actoren  
De US Army nam verantwoordelijkheid voor de inrichting van de POMS-
sites, inclusief veiligheidsvoorzieningen voor gebruik van CARC en 
chroomhoudende verf.  
Het management van NL-POMS was formeel verantwoordelijk voor het 
Arbobeleid, maar voerde deze taak schoorvoetend uit via de 
zelfbenoemde ‘systematiek der geleidelijkheid’ en zocht daarbij de 
grenzen van de regelgeving op, uit kostenoverwegingen. 
Rond 1995 werd de formele verantwoordelijkheid van de commandant 
voor Arbobeleid benadrukt en werd expliciet de scheiding van 
verantwoordelijkheden tussen de commandant enerzijds en de Arbo-
organisatie anderzijds benoemd. 
Vanaf 1997 werden taken en verantwoordelijkheid van manager NL-
POMS (burger-commandant), sitemanager, afdelingshoofden en 
supervisors ten aanzien van Arbo-aspecten beter omschreven. 
Veiligheidsfunctionarissen kregen vanaf 1995 een duidelijke, 
adviserende, ondersteunende rol. 
De Arbodienst, tot 1996 de Rijks Bedrijfsgezondheid- en 
Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) en later de Arbodienst KL, speelde op 
bepaalde momenten een cruciale rol bij respectievelijk onderzoek naar 
blootstelling aan CARC in 1989 en chroom-6 in 1998. Vooral de rol van 
arbeidshygiënisten was van belang; bedrijfsartsen waren in het 
algemeen minder betrokken bij het werk met gevaarlijke stoffen.  
 
Ter aanvulling op de antwoorden van de verschillende deelvragen zijn er 
enkele vraagoverschrijdende punten beschreven die tijdens de 
gesprekken naar voren zijn gekomen die deels een verklaring vormen 
voor de gang van zaken rond het werken met chroom-6 en CARC. Deze 
worden hieronder samengevat. 
 
Bestaansonzekerheid en afhankelijkheid van de US Army 
NL-POMS was een strategisch project om bij een mogelijke oorlog in de 
Duitse laagvlakte snel Amerikaanse troepen te kunnen invliegen die dan 
het materieel vanuit de POMS-sites ‘combat ready and safe’ konden 
gebruiken. Ook was het een werkgelegenheidsproject dat vanaf 1984 
werk bood aan mensen uit het oosten en zuiden van ons land waar toen 
hoge werkeloosheid heerste. Het project werd gefinancierd door de 
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Amerikanen. De bestaansbasis voor de POMS-sites verminderde al vrij 
snel na de oprichting met het afnemen van de dreiging van de Koude 
Oorlog en de val van de Berlijnse muur in 1989. Sluiting van de POMS-
sites hing vanaf die tijd in de lucht. Door het management werd 
gevreesd dat aanvragen voor kostbare verbetering ten behoeve van de 
arbeidsomstandigheden het proces van sluiting van POMS-sites zou 
kunnen versnellen. Voor iedere uitgave moest de US Army haar fiat 
geven en sitemanagers moesten iedere aanschaf vooraf aan de ‘element 
commander’ (de Amerikaanse counterpart) voorleggen, ook al paste 
deze in het tevoren vastgestelde en afgesproken budget. Ook bij de 
medewerkers leek de angst voor verlies van werk de acceptatie van 
minder goede werkomstandigheden te vergemakkelijken: ’je was blij dat 
je werk had’ en ‘zeur niet, wees blij dat je werk hebt’ was het motto. 
 
Veranderend werkaanbod met toenemende arbeidsrisico’s  
In de nieuw gebouwde Nederlandse POMS-sites waren spuitcabines en 
straalinstallaties ‘state of the art’ ingericht. In de beginperiode, toen de 
POMS-sites dienden als opslaglocatie van Amerikaans materieel tijdens 
de Koude Oorlog, was de capaciteit van de spuitcabines en 
straalinstallaties voldoende voor het doel: onderhoud van verder intact 
materieel. Dat veranderde in 1990, toen het materieel geschikt gemaakt 
moest worden voor de Golfoorlog, met veel opdrachten om het 
legergroene materieel over te spuiten in desert-kleuren vóór 
verscheping naar de Golfstaten. Ook het opknappen van voertuigen die 
terugkwamen uit de Golfoorlog was veel intensiever dan tevoren. Dit 
patroon herhaalde zich bij de Balkanoorlog. Dit bracht met zich mee dat 
werkzaamheden die tevoren in daarvoor geschikte ruimtes werden 
uitgevoerd, nu ook buiten die ruimtes werden gedaan: het begrip 
‘spotpainten’ werd ruimer toegepast en de arbeidsrisico’s namen toe. 
 
Gelaagdheid van de Defensieorganisatie 
Kennis op het terrein van toxische stoffen die bestond bij een ander 
krijgsmachtonderdeel, de Koninklijke Luchtmacht, werd niet automatisch 
gedeeld met de Koninklijke Landmacht. De status-aparte van de POMS-
sites speelde hierbij ook een rol. Door de sterke gerichtheid op het 
Amerikaanse leger leken de POMS, vooral in de beginperiode, een 
stiefkind van de Koninklijke Landmacht. 
 
Schoonmaken / eten en drinken 
Het schoonmaken van werkplekken werd aan het einde van de werkweek 
gedaan door de medewerkers zelf met bezems en soms perslucht waarbij 
stofwolken werden opgewekt. Er werd niet op een regelmatige basis 
industrieel schoongemaakt. Eten en drinken in de werkplaats kwam 
algemeen voor. Dit werd gedoogd en deels ook bevorderd door de directe 
leiding van de medewerkers, vanwege de soms grote afstanden tot de 
kantine en het daarmee gepaard gaande tijdverlies. 
 
Tijdens de gesprekken werd vaak aangegeven dat ook andere stoffen en 
omstandigheden een rol speelden, bijvoorbeeld: asbest, PX-10, stof, 
uitlaatgassen, accuzuur, diesel, hoge temperatuur en JP8. Men vroeg 
zich af of gecombineerde blootstelling tot extra gezondheidsrisico’s kon 
hebben geleid. 
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Tot slot: in de gesprekken kwam boosheid, verontwaardiging en verdriet 
naar boven over de situatie; daarnaast werd ook gewag gemaakt van 
het feit dat men indertijd veel werkplezier heeft gekend en dat men 
trots was op het werken bij de POMS. 
 
Kernwoorden: chroom-6, CARC, POMS, arbeidsomstandigheden, 
normen, Defensie. 
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1 Inleiding 

Het rapport ‘Normen en Recht op Bescherming - Defensie-specifiek’ is 
een van een serie van rapporten die zijn opgesteld1 naar aanleiding van 
de zorgen rondom het werken met ‘chroom-6’ en ‘Chemical Agent 
Resistant Coating’ (CARC) in de voormalige ‘Prepositioned 
Organizational Materiel Storage-sites’ (POMS-sites).  
 
Die zorgen kwamen in de openbaarheid in 2014, door publicaties in het 
dagblad De Limburger. De basis daarvoor was informatie die uiteindelijk 
door enkele bezorgde oud-medewerkers naar buiten werd gebracht. De 
aanleiding om dat te doen waren hun observaties dat veel collega’s op 
relatief jonge leeftijd overleden in combinatie met resultaten van chroom-
6-metingen die rond 2000 zijn uitgevoerd op de sites. Daarnaast speelde 
nog een bodemonderzoek dat in de gemeente Brunssum was uitgevoerd. 
De United States (US) Army Garrison Benelux-Schinnen wilde verhuizen 
naar het NIC2 terrein in Brunssum. Daarvoor was een wijziging van het 
bestemmingsplan nodig. In verband hiermee is in 2012 en 2013 een 
zogenaamde ‘Environmental Baseline Survey’ uitgevoerd op dit terrein. 
Dit is een onderzoek naar de huidige milieugesteldheid van het terrein. 
Een van de uitgevoerde onderzoeken was een bodem- en 
grondwateronderzoek. Daaruit bleek dat er een sterke overschrijding van 
de grenswaarden voor BTEX (Benzeen, Tolueen, Etylbenzeen, Xylene) en 
TPH (Totaal Petroleum Koolwaterstoffen) aanwezig was. De resultaten 
van de onderzoeken zijn opgenomen in een rapport van 4 juli 2013 dat is 
aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Limburg. Dat rapport heeft de aandacht getrokken van politieke partijen 
in de Provinciale Staten van Limburg. 
 

1.1 Algemene doel ‘Normen en Recht op Bescherming’ 
(Werkpakket 8) 
Het algemene doel van WP8 is het verzamelen van informatie waarmee 
de onderliggende vragen voor de onderzoeksvraag 20 en 21 ‘Normen en 
Recht op bescherming’ zo goed mogelijk beantwoord kunnen worden.  
Hiertoe dienen de resultaten van dit werkpakket (WP) een zo goed 
mogelijk inzicht te geven in een aantal tijdlijnen:  

1. wetenschappelijke kennis op het gebied van humane 
gezondheidseffecten van chroom-6 en CARC;  

2. Arbo(-hygiënische, -rechterlijke) ontwikkeling van omgaan met 
chroom-6 en CARC waarbij verschillende niveaus zouden moeten 
worden onderscheiden:  
a. ontwikkeling van Arbowetgeving in de tijd t.a.v. chemische 

stoffen in generieke zin; 
b. idem voor carcinogene stoffen en; 
c. idem voor chroom-6;  

3. toepassing en handhaving van wet- en regelgeving op het gebied 
van gebruik van chroom-6 en CARC in het arbeidsproces op de 
5 POMS-sites.  

 
1 Onderdeel van het ‘Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS Chroom-6 en CARC’ 
zie www.rivm.nl 
2 Voor afkortingen zie paragraaf 6.1. 
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Op basis van deze informatie moeten de vragen in WP8 onder 20 en 21 
beantwoord kunnen worden. 
 
WP8 bestaat uit twee deelonderzoeken waarbij deelonderzoek 1 de 
context vormt voor deelonderzoek 2:  

1. Deelonderzoek 1 (WP8.1) – Algemeen: dit deelonderzoek heeft 
als doel inzicht te geven in de tijdlijn van het in de 
wetenschappelijke literatuur bekend worden van de gezondheid 
schadende effecten van chroom-6 en CARC en hoe dit is vertaald 
naar normen, gezondheidskundige adviezen en 
beschermingsmaatregelen voor de bevolking en voor werknemers 
in het algemeen (in het bijzonder tijdlijn 1 en 2). Aan dit 
onderdeel ligt de onderzoeksvraag 20 ten grondslag. Dit 
deelonderzoek wordt elders beschreven. Het wordt door TNO 
uitgewerkt en uitgevoerd. 

2. Deelonderzoek 2 (WP8.2) – Defensie-specifiek: dit deelonderzoek 
heeft als doel inzicht te geven in de toepassing en handhaving 
van wet- en regelgeving op het gebied van gebruik van chroom-6 
en CARC in het Defensie-arbeidsproces (in het bijzonder 
tijdlijn 3). Aan dit onderdeel ligt onderzoeksvraag 21 ten 
grondslag. 

 
Deelonderzoek 1 is algemeen van karakter (algemene bevolking, werken 
met chroom-6 in het algemeen) en gaat meer de breedte in, 
deelonderzoek 2 is defensie-specifiek en gaat meer de diepte in door 
binnen de Defensieorganisatie nader in te gaan op werken met 
chroom-6 en CARC op de POMS-sites. Hierbij zijn de resultaten uit 
deelonderzoek 1 (WP8.1) context voor de resultaten uit deel 2 (WP8.2). 
  

1.2 Doel en vragen ‘Normen en Recht op Bescherming, Defensie-
specifiek’ (WP8.2)  
Het doel van WP8.2 ‘Normen en Recht op Bescherming, Defensie-
specifiek’ is onderdeel 3 van de doelstelling van WP8 (zie 
paragraaf 1.1):  
 
‘Stel een tijdlijn op die inzicht geeft in toepassing en handhaving van 
wet- en regelgeving op het gebied van gebruik van chroom-6 en CARC 
in het arbeidsproces in (elk van) de 5 POMS-sites, waarmee de 
deelvragen van de onderzoeksvraag 21 (zie 3: Onderzoeksvragen van 
dit onderzoeksplan) beantwoord kunnen worden dan wel dat blijkt dat 
de informatie daarvoor ontbreekt. In dit laatste geval wordt aangegeven 
hoe deze informatie mogelijkerwijs verkregen zou kunnen worden.’3 
 

1.3 Afbakening in plaats, tijd, persoon en stoffen 
In ‘plaats’ richt dit deel zich vooralsnog op de 5 voormalige POMS-sites 
in Brunssum, Eygelshoven, Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel (zie 
Figuur 1). In ‘tijd’ is dit WP bepaald door de opening van de eerste 
POMS-site in 1983 tot en met de sluiting van de laatste POMS-site in 
2006 (30 september). Voor de operationele periode per POMS-site, zie 
Tabel 2. In ‘persoon’ richt dit deel zich op alle oud-POMS-site-
 
3
 Gericht op een feitelijke beschrijving van beleid, procedures, werkvoorschriften / gebruik persoonlijke 

beschermingsmiddelen. Een beoordeling van de toereikendheid van de procedures et cetera valt niet binnen het 
bereik van WP8.2. 
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medewerkers. De ‘stoffen’ waarnaar wordt gekeken zijn (met) chroom-6 
houdende verf (behandelde voertuigen) en CARC. 
  
De afbakening in plaats is niet strikt beperkt tot de POMS-sites, maar 
richt zich voor de meeste vragen ook op Defensie als organisatie (zie 
onderzoeksvragen in paragraaf 1.3). Voor de beantwoording van de 
vragen is zo veel mogelijk de situatie van de POMS-sites als uitgangspunt 
genomen. De afbakening in tijd is ook niet strikt beperkt tot de periode 
1983-2006. Daar waar zaken al vóór deze periode speelden, of nog na 
deze periode relevant waren, zijn deze in de analyse meegenomen.  
 

  
Figuur 1 Organogram POMS. 
 
Een bijkomend doel is het ontwikkelen van bouwstenen voor een 
onderzoeksmethode waarmee ook andere stoffen en/of andere locaties 
in de toekomst onderzocht kunnen worden.  
 

1.4 De onderzoeksvragen 
De (Defensie-)specifieke vragen in onderzoeksvraag 21 ‘Normen en 
Recht op Bescherming’ zijn door de Paritaire Commissie vastgesteld en 
als volgt door het projectteam overgenomen:  
 
21a. Sinds wanneer is er bij (de verschillende lagen (-stafdienst 
ministerie / Defensie-organisatie, stafdienst POMS, uitvoerenden POMS) 
bij) Defensie bekend dat chroom-6 en/of CARC schadelijk is voor 
de gezondheid? Hoe werd dat bekendgemaakt binnen Defensie of hoe 
werden (ex-)medewerkers van Defensie hierover geïnformeerd? 
 
21b. Wat waren/zijn normen/Arbowetgeving van chroom-6 en/of 
CARC voor (ex-)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of 
CARC werken? En zijn deze nageleefd? 
  
21c. Wat waren/zijn de gebruiken (mores) binnen Defensie voor  
(ex-)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken?  
 

Defensie NL Defensie VS 

POMS Nederland 

Vriezenveen 

Site manager 

Chief 

Supervisor 

Voorman 

Uitvoerder 

Amerikaanse 
counterpart 

Ter Apel Coevorden Brunssem Eygelshoven 

NAVO 
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21d. Wat was/is het Arbogericht beleid binnen Defensie voor  
(ex-)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken? 
En is dit nageleefd? 
 
21e. Wat was/is de zorgplicht van Defensie voor (ex-)werknemers 
van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En is deze 
nageleefd?  
 
21f. Welke beschermingsmaatregelen werden/worden bij Defensie 
toegepast om (ex-)medewerkers van Defensie te beschermen tegen 
blootstelling aan chroom-6 en/of CARC (afhankelijk van locatie, functie, 
werkzaamheden, werkomstandigheden en tijdsperiode)?  
 
21g. Welke afwegingen hebben plaatsgevonden over het al dan niet 
blijven toepassen van chroom-6 en/of CARC, toen de effecten op 
de gezondheid bekend werden? Wie was daarvoor verantwoordelijk?  
 
21h. Wat was de rol/verantwoordelijkheid met betrekking tot het 
naleven van normen/Arbowetgeving/Arbogerichtbeleid/zorgplicht van:  

• Nederlandse ministerie van Defensie/Defensie-organisatie;  
• Amerikaanse ministerie van Defensie/Defensie-organisatie;  
• Arbeidsinspectie;  
• Leidinggevenden;  
• Veiligheidsfunctionarissen; 
• Bedrijfs-/huisartsen bij Defensie;  
• Toezicht op werkvloer;  
• Medezeggenschapsraad;  
• (Ex-)werknemers van Defensie;  
• Fabrikanten/Leveranciers.  

 
21i. Welk beleid is er voor het blijven toepassen van chroom-6 en/of 
CARC in de toekomst? 
 
De onderzoeksvragen zijn afgeleid uit de individuele vragen die  
(oud-)medewerkers van POMS-sites en defensie hebben kunnen stellen 
in de voorbereidende fase van dit onderzoek. 
 

1.5 Werkwijze 
Voor het verzamelen van de gegevens die nodig zijn voor de 
beantwoording van de vragen (1.3) zijn twee onderzoeksmethoden 
toegepast:  

1. Documentanalyse (DA);  
2. Aanvullende Analyses (AA) (onder andere interviews en 

groepsgesprekken). 
 

1.5.1 Documentanalyse (DA) 
De analyse van de relevante documenten vormde het startpunt van het 
onderzoek en was leidend voor de inhoud en werkzaamheden van de 
Aanvullende Analyses (AA). Allereerst werd een analyseprotocol 
opgesteld aan de hand waarvan de documenten en de inhoud werden 
beschreven (zie paragraaf 6.2). De Documentanalyse richtte zich op de 
beantwoording van de specifieke vragen (vraag 21a tot en met 21i). 
Voor elk van de relevante documenten is een samenvatting gemaakt en 



RIVM Rapport 2018-0052 

Pagina 17 van 159 

is nagegaan of er een bijdrage aan de beantwoording van een specifieke 
vragen (a tot en met i) was. De samenvatting en bijdrage zijn gebruikt 
bij de beantwoording van de onderzoeksvragen.  
 
De relevante documenten zijn de documenten die door Defensie / het 
CAOP zijn verzameld en beschikbaar gemaakt voor de onderzoekers. De 
documenten die door Defensie op haar website zijn geplaatst maakten 
daar het grootste deel van uit (zie Tabel 1). De selectie van documenten 
werd bepaald door ‘locatie’ (POMS-sites en NL-POMS), ‘persoon’ (oud-
POMS-medewerkers), ‘periode’ (1984-2006) en ‘stoffen’ (chroom-6 
en/of CARC). 
 
Tabel 1 Verdeling ‘Defensie’-documenten in de tijd (Gecorrigeerd voor dubbele 
documenten en exclusief als ‘niet relevant’ beoordeeld. Ongeveer 1000 
documenten vielen niet binnen de afbakening van het onderzoek, zie 
paragraaf 1.2). 
Periode4 Aantal % 
1985-1997 263 21,3 
1998-2004 539 43,6 
2005-2012 86 7,0 
Na 2012 61 4,9 
Onbekend 287 23,2 
Totaal 1236 100,0 
 
Indien nodig werden aanvullende documenten opgevraagd die later in 
de analyse werden meegenomen, zie ook Aanvullende Analyse (AA) (zie 
paragraaf 1.3.2). Uit deze analyse ontstond een eerste beeld (‘papieren 
werkelijkheid’) en zicht op de aard en de omvang van ontbrekende 
informatie (‘witte vlekken’). Deze witte vlekken hadden onder meer 
betrekking op de bekendheid van de gezondheidsrisico’s van chroom-6 
en/of CARC bij de medewerkers, op spot-painten en het 
schoonmaakregime. Daarnaast was er ook heel specifiek ontbrekende 
informatie die vaak functiegebonden was.  
Aan de hand van een aantal vraagoverschrijdende thema’s ontstond een 
context voor het omgaan met het chroom-6/CARC-vraagstuk. 
 

1.5.2 Aanvullende Analyses (AA)  
Deze fase bestond uit het verkrijgen en analyseren van aanvullende 
informatie op basis van interviews (individueel of in een groep) en 
eventueel aanvullende documenten die hieruit naar voren kwamen of 
nog moesten worden opgespoord. Voor de analyse van de documenten, 
zie paragraaf 1.5.1. Doel van de interviews en groepsgesprekken was 
enerzijds het aanboren van kennis die niet aan de bovengenoemde 
bronnen kon worden ontleend (aanvullen van ‘witte vlekken’, zie 
paragraaf 1.4.1), anderzijds vormde het een eerste toetsing van de in 
de documenten beschreven situatie aan de door oud-werknemers 
ervaren situatie. Het belangrijkste doel was het aanvullen van 
ontbrekende informatie. Daartoe was geen willekeurige representatieve 
steekproef van oud-POMS-medewerkers nodig, maar een specifieke 
selectie van (oud-)werknemers. Voor de interviews werd een 

 
4 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/chroomverf/documenten/publicaties/2014/10/30/alle-
documenten-over-carc-en-chroom-6-op-jaartal. Voor de jaren 1983, 1984 en 1986 zijn geen documenten 
beschikbaar. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/chroomverf/documenten/publicaties/2014/10/30/alle-documenten-over-carc-en-chroom-6-op-jaartal
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/chroomverf/documenten/publicaties/2014/10/30/alle-documenten-over-carc-en-chroom-6-op-jaartal
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interviewprotocol (voor de individuele gesprekken, zie paragraaf 6.3, 
voor de groepsgesprekken zie 6.4) opgesteld, aan de hand waarvan de 
gesprekken werden gevoerd. Voor de gesprekken zijn we op zoek 
gegaan naar relevante gesprekspartners op basis van de vragen die uit 
de Documentanalyse naar voren kwamen. Daarbij is geprobeerd om een 
zo goed mogelijke spreiding van gesprekspartners te verkrijgen, zodat 
alle relevante functies, locaties en tijdspannes door de gesprekken 
gedekt zouden zijn.  
De interviews konden bestaan uit individuele gesprekken of uit 
groepsgesprekken (3 tot 6 personen). Zoals gemeld, werden de 
gesprekken volgens een protocol gevoerd waarbij ruimte was voor eigen 
inbreng van de deelnemers. De gesprekken werden opgenomen. Van 
deze opnames werd een transcript gemaakt. Dit transcript diende als 
basis voor het gespreksverslag. Het gespreksverslag werd aan de 
geïnterviewde voorgelegd ter controle op feitelijke onjuistheden 
(‘member check’). Na goedkeuring diende het verslag als input voor de 
rapportage. Voor elke deelnemer werd zijn of haar bijdrage aan de 
beantwoording van een onderzoeksvraag geregistreerd. De 
beantwoording van de vragen is een synthese van die bijdrage. Voor de 
verslaglegging werd daarbij uitgegaan van drie groepen respondenten, 
en de informatie per groep samengevat: 

• medewerkers: monteurs, spuiters, stralers, preserveerders en 
anderen (bijvoorbeeld: beveiliging, warehouse(opslagloods-) 
medewerker); 

• adviseurs: veiligheid/safety-, Arbo-adviseurs / instructeurs / 
ondersteunende (staf)functies op site-niveau; 

• management: managers / supervisors / staffunctionarissen op 
NL-POMS-niveau. 

 
De geluidsopname en het transcript werden na vaststelling van de 
eindrapportage gewist, het gespreksverslag werd zonder naam of 
toenaam toegevoegd aan het projectdossier. Een geïnterviewde had te 
allen tijde het recht om af te zien van (verdere) deelname aan het 
onderzoek; niemand van de geïnterviewden heeft hiervan 
gebruikgemaakt. De procedure en rechten van de geïnterviewden 
werden hen aan het begin van het traject uitgelegd (Bewust 
bereidverklaring: werving, interview/gesprek, gespreksverslag).  
 

1.5.2.1 Werving deelnemers gesprekken 
De werving van de deelnemers aan de individuele gesprekken 
(interviews) is via ‘snow-ball sampling (via-via)’ en vervolgens met 
behulp van het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel 
(CAOP) uitgevoerd. Uiteindelijk hebben 23 gesprekken plaatsgevonden 
(12 deelnemers met een managementrol, 11 deelnemers met een 
adviesrol). 
 
De werving van de deelnemers aan de groepsgesprekken is uitgevoerd 
met de hulp van het CAOP. Zij hebben een anoniem bestand met 
geregistreerde deelnemers beschikbaar gesteld waarin onder andere 
registratienummer CAOP, functie, gewerkte locatie(s) en (oud-) 
medewerker-POMS-site of niet-POMS-site waren opgenomen. Het betrof 
ongeveer 700 geregistreerde oud-POMS-medewerkers. Na selectie op 
basis van meest relevante functie, bleven er ongeveer 240 mogelijke 
deelnemers over voor een groepsgesprek. Deze zijn in twee tranches 
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aangeschreven en door het CAOP uitgenodigd voor deelname aan de 
groepsgesprekken. Hiervoor hebben zich 54 oud-werknemers aangemeld. 
Uiteindelijk hebben 40 personen, uit alle POMS-sites, deelgenomen aan 
de groepsgesprekken (10). De gemiddelde werkduur was 16,5 jaar 
(standaard deviatie: 7,5 jaar). Voor de gesprekken zijn zoveel als 
mogelijk mensen van eenzelfde POMS-site en van eenzelfde functiegroep 
bij elkaar in een groep geplaatst. 
 
Met dank 
Op deze plek is een woord van dank op zijn plaats. Dank aan alle 
mensen die bereid zijn geweest aan de gesprekken deel te nemen, de 
gespreksverslagen van commentaar en aanvullingen te voorzien en 
aanvullende informatie ter beschikking te stellen. 
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2 Thema’s 

Bij de Documentanalyse (DA) (zie paragraaf 1.5.1) kwamen enkele 
thema’s naar voren die niet specifiek door een onderzoeksvraag werden 
geadresseerd maar die vraagoverstijgend bleken te zijn. Daarnaast 
kwamen in veel documenten vaak dezelfde onderwerpen terug die meer 
dan één onderzoeksvraag raken. Voor de lezer is het van belang om 
vóór de beantwoording van de onderzoeksvragen te weten wat die 
onderwerpen betekenen. Twee thema’s zijn vooral toelichtend van aard: 
het proces van de verlaging van de MAC-waarden voor chroom-6 en het 
Arbo-incident Twente. Het andere thema heeft een inhoudelijke 
dimensie gebaseerd op de Documentanalyse (DA) en Aanvullende 
Analyse (AA), namelijk: risicobesef en onrust. 
 

2.1 Het proces van de verlaging van de MAC-waarde voor chroom-6  
De MAC-waarde is de Maximaal Aanvaarde Concentratie van 
inhaleerbare stof op de werkplek. Bij de vaststelling van deze waarde 
wordt zo veel mogelijk als uitgangspunt gehanteerd dat – voor zover de 
huidige kennis reikt – de gezondheid van de werknemers én hun 
nageslacht niet wordt benadeeld. Zelfs niet bij herhaalde blootstelling 
aan die concentratie, gedurende een langere, tot zelfs een arbeidsleven 
omvattende periode. Bij de vaststelling van grenswaarden wordt door 
een commissie van de SER de sociaal-economische en technische 
consequenties en praktische haalbaarheid van invoering van de 
gezondheidskundige grenswaarde beoordeeld. Deze commissie adviseert 
hierover de betrokken bewindspersoon van SZW. 
In de periode rond 1998 stonden de toenmalige MAC-waarden voor 
chroom-6-verbindingen ter discussie en is de procedure opgestart voor 
het vaststellen van nieuwe MAC-waarden voor deze verbindingen. In het 
kader van die procedure heeft de Gezondheidsraad in september 1998 
een rapport gepubliceerd waarin zij gezondheidskundige advieswaarden 
aanbeveelt voor beroepsmatige blootstelling aan chroomverbindingen in 
de lucht op de werkplek. Voor de beoordeling van de haalbaarheid werd 
de SER-commissie geraadpleegd en werd in 2001 in opdracht van SZW 
een werkterreinanalyse door Tauw uitgevoerd (in 2002 gepubliceerd) 
waarbij ook Defensie betrokken was met het aanleveren van 
meetresultaten. Tauw concludeerde onder andere: ‘Toch zal er de 
komende tientallen jaren nog blootstelling zijn als gevolg van reeds op 
materiaal aanwezig chroomhoudende laklagen.’ De Defensie-
vertegenwoordiger in de SER-commissie was actief in dit dossier en 
verzamelde gegevens over het werken met chroom-6-verbindingen 
binnen Defensie.  
In de tijd valt dit voor een deel samen met de aanpak van het probleem 
dat bij vliegbasis Twente in oktober 1998 aan het licht kwam (zie het 
thema Arbo-incident Twente). Beide genereerden een groot aantal 
onderzoekingen Defensiebreed. Deze samenloop verklaart ook voor een 
deel het grote aantal documenten over chroom-6-verbindingen in de 
periode 1998-2004 (zie paragraaf 1.5.1). 
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2.2 Het Arbo-incident Twente 
Op Vliegbasis Twente werd in het najaar van 1998 een overschrijding 
van 10 maal de geldende grenswaarde van chroom-6-concentraties in 
stof geconstateerd. Uit metingen, die TNO in opdracht van de 
Koninklijke Luchtmacht op Vliegbasis Twente had verricht, is toen 
gebleken dat in een hangaar, waar vliegtuigonderdelen werden bewerkt 
die met strontiumchromaathoudende verf waren behandeld, te hoge 
concentraties schadelijke stofdeeltjes vrijkwamen die het personeel zou 
kunnen inademen. 
 
De zaak kreeg veel aandacht in de media gevolgd door Kamervragen en 
reacties van het ministerie van Defensie. Hoewel in het persbericht van 
dit ministerie deze overschrijding als een incident werd aangeduid, bleek 
er structureel iets mis te zijn met het werken met chromaathoudende 
verven bij de verschillende krijgsmachtonderdelen. 
 
De metingen in de hangaar zijn uitgevoerd met het oog op een 
verbouwing die nodig was om de luchthuishouding in de hangaar aan te 
passen. Het personeel dat toen in de hangaar werkte, klaagde al enige 
tijd over de luchthuishouding. Tijdens de voorbereiding van de 
bouwkundige aanvraag voor de aanpassingen aan het gebouw, wees de 
Arbeidsinspectie erop dat deze onderbouwd zou moeten worden met 
metingen van de lucht op de desbetreffende plaatsen. TNO is toen 
gevraagd deze metingen te verrichten en daarbij vooral te letten op 
sporen van oplosmiddelen, vliegtuigbrandstof en chromaathoudende 
verven. TNO heeft de metingen op 11 augustus 1998 uitgevoerd en de 
voorlopige analyse van de resultaten op 14 oktober 1998 aan de leiding 
van de luchtmachtbasis gerapporteerd. 
 
Op grond van deze rapportage werden de werkzaamheden in de 
hangaar gestaakt en werden de medewerkers geïnformeerd en 
voorgelicht over mogelijke gezondheidsrisico’s van werken met 
chromaathoudende verf.  
Toen is ook gewezen op de mogelijkheid zich te laten registreren. 
Ongeveer 400 personen van deze basis hebben hiervan toen 
gebruikgemaakt.  
 
Op alle andere locaties van de Koninklijke Luchtmacht waar met 
chromaathoudende verf werd gewerkt, werden de beheersmaatregelen 
geëvalueerd en metingen verricht. In afwachting van de uitkomsten 
werden ook daar de werkzaamheden opgeschort. Bij de andere 
krijgsmachtonderdelen werden eveneens onderzoeken uitgevoerd om te 
achterhalen of bij hen chromaathoudende verf werd gebruikt. Bij de 
Koninklijke Landmacht is ook een onderzoeksprogramma gestart dat 
zich over een langere tijd heeft uitgestrekt. Het Arbo-incident Twente 
kan als een kantelpunt in de gehele onderzoeksperiode worden 
beschouwd. 
 

2.3 Risicobesef en onrust; de context 
In deze paragraaf wordt de context beschreven waarbinnen de NL-POMS 
opereerden vanuit de dimensie ‘risicobesef en onrust’: in welke mate 
waren de NL-POMS zelf en de relevante omgeving gericht op de 
gezondheidsrisico’s van werken met chemische stoffen? 
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De sites kennen verschillende start- en sluitingsmomenten, zoals Tabel 
2 laat zien. 
 
Tabel 2 Operationele periode per POMS-site. 
POMS-site Operationele periode 

Brunssum 1 maart 1984 - 1 oktober 2004 

Vriezenveen 10 december 1984 - 1 oktober 2004 

Ter Apel 10 december 1984 - 1 oktober 1994 

Coevorden 21 oktober 1985 - 1 oktober 1998* 

Eygelshoven 26 november 1985 - 1 oktober 2006 

* De werkzaamheden liepen nog door in 1999. Ook op de andere sites werd na de formele 
sluiting nog doorgewerkt. 
 
Voor de beschrijving van ‘risicobesef en onrust’ onderscheiden we een 
viertal perioden: 1983-1984, 1985-1997, 1998-2006 en 2006 en later. 
Als indelingscriteria zijn gebruikt de periode direct vóór de eerste site is 
geopend, de opening van de eerste site tot het jaar 1998 (waarin het 
Arbo-incident Twente zich voordeed (zie paragraaf 2.2)), 1998 tot de 
sluiting van de laatste site (2006) en de periode daarna.  
 

2.3.1 Periode 1983-1984 
Dit is de periode onmiddellijk voorafgaand aan de opening van de eerste 
POMS-site in Brunssum in 1984. De POMS-sites zijn gerealiseerd op 
basis van een op 23 maart 1981 ondertekend ‘General Arrangement 
Covering Storage by US forces in the Netherlands’. De technische 
uitwerking daarvan is opgenomen in een ‘Implementing Arrangement’ 
dat op 9 september 1983 werd ondertekend. In beide documenten zijn 
de wederzijdse verplichtingen en verantwoordelijkheden vastgelegd.  
 
Hiërarchisch was de NL-POMS ingedeeld bij het Nationaal Territoriaal 
Commando (NTC, later NATCO) van de Koninklijke Landmacht. Als er 
sprake is van risicobesef vóór de operationele start van de POMS-sites, 
dan zou mogen worden verwacht dat vanuit deze hoogste organieke 
positie dat besef zou zijn geïnitieerd. Voorwaarde daarvoor is dan 
natuurlijk dat de gezondheidsrisico’s van chroom-6 en/of CARC toen ook 
bekend waren bij Defensie. 
 
Uit de Documentanalyse (DA) zal blijken dat Defensie, bij de KLu, ten 
minste vanaf 1973 bekend was met gezondheidsrisico’s van 
zinkchromaat (een chroom-6 verbinding) en ten minste vanaf 1985 met 
gezondheidsrisico’s van CARC. De kennis over de risico’s van 
zinkchromaat was er vóór de opening van de site in Brunssum.  
 

2.3.2 Periode 1985-1997 
Om het risicobewustzijn op zijn waarde te kunnen schatten is het van 
belang om inzicht te hebben in de aard van de werkzaamheden in de 
beginfase van de POMS-sites. Die waren gericht op het opslaan van 
materieel. De POMS-site Brunssum bijvoorbeeld is gestart met een 20-
tal lege loodsen waar het materieel moest worden opgeslagen. Het 
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materieel dat binnenkwam kreeg een onderhoudsbeurt en werd 
vervolgens in de loodsen gestald onder de juiste 
luchtvochtigheidcondities. Het ging toen niet om materieel dat uit een 
oorlogssituatie kwam. De omvang van het schuren, slijpen, lassen et 
cetera was toen dan ook beperkt5. Dat veranderde bij Desert Storm 
(9-9-1990 tot 23-6-1991), de Balkanoorlog (1991-1995) en de tweede 
Golfoorlog (2003). De werkzaamheden waarbij chroom-6 vrij zou 
kunnen komen, kenden daardoor in deze piekperiodes een grotere 
omvang dan in de beginjaren van de sites. Het was ook in die periode 
dat veel nieuw tijdelijk personeel via uitzendbureaus werd aangeworven. 
 
Van het totaal aantal door Defensie beschikbaar gestelde documenten 
zijn er, gecorrigeerd voor dubbeltellingen, 263 van de 1236 in de 
periode 1985-1997 gedateerd, zie Tabel 1. Wanneer daaruit alleen die 
documenten worden geselecteerd die betrekking hebben op CARC en/of 
een chroom-6-verbinding, dan resteren er 62. Het merendeel daarvan 
dateert van 1990 en heeft vooral betrekking op CARC. Met uitzondering 
van enkele documenten gaat het niet om documenten direct gericht op 
maatregelen om de gezondheidsrisico’s te verminderen.  
 

2.3.3 Periode 1998-2006  
De forse toename van de documenten (zie Tabel 1) in 1998-2004 kan 
indiceren dat het urgentiebesef pas is ontstaan als gevolg van het bekend 
worden van de overschrijdingen in Twente, terwijl al eerder dan 1998 de 
werkzaamheden waarbij chroom-6 kon vrijkomen door onder andere de 
Golfoorlogen waren toegenomen, en de gezondheidsrisico’s bij Defensie 
bekend waren. Daar komt ook bij dat documenten zijn aangetroffen 
waarbij wordt gesteld dat het urgentiebesef weer minder werd. Dat kan 
niet alleen worden afgeleid uit een aantal passages in diverse onderzochte 
documenten, maar ook dat dit bijna letterlijk wordt geschreven in een 
document: ‘Gebleken is dat de gevaren t.a.v. chromaathoudende verven 
hier en daar in de vergetelheid dreigen te geraken.’ Dat twee jaar na het 
eerste verzoek van de Bevelhebber der Strijdkrachten om een onderzoek 
naar een beeld van de gezondheidsrisico’s door chromaten wordt 
geïnformeerd naar de stand van zaken van dat onderzoek, is niet zo 
overtuigend voor een groot urgentiebesef. Een enkele keer wordt 
verwezen naar politieke druk verwezen in de documenten. De vraag is of 
dat een intrinsieke vorm van urgentiebesef indiceert. 
 
Ter illustratie een passage uit een brief van Staf NL-POMS Facility 
Management aan DP&O Bureau Arbeidsomstandigheden KL van 11-9-
2002: 
 
‘Door NATO zijn in november 2000 fondsen beschikbaar gesteld aan 
MOD/NL om een speciale preserverings-werkunit te realiseren op de 
locaties Brunssum en Vriezenveen. Werken vanuit deze industriële unit 
zou een werkelijk grote stap zijn in het verbeteren van de 
arbeidsomstandigheden. 
Het zal u misschien niet echt verbazen, maar deze zaak is nog steeds 
niet gerealiseerd en in afwachting van besluitvorming tussen LAS/IROM 
en de DGW&T-organisatie. De urgentie om deze voorziening te 

 
5 Voor de site Eygelshoven bijvoorbeeld was er voor 1993 met name sprake van opslag van relatief nieuw 
materieel. In 1993 kwamen verouderde en slecht onderhouden voertuigen binnen vanuit missiegebieden. Zie 
ook Concept Eindrapportage WP4 Blootstelling; Blootstelling aan chroom-6 op de NL-POMS-sites 1984-2006. 
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realiseren wordt blijkbaar niet door iedereen gedragen. Klaarblijkelijk 
zijn er valide redenen om de voortgang te vertragen, dit ondanks het 
feit dat er NATO-fondsen beschikbaar zijn gesteld, van een feitelijk 
financieel probleem kan dus geen sprake zijn. De onzekere toekomst 
van NL-POMS is wellicht een oorzaak van deze vertraging.’ 
 
Opvallend was dat bij de interviews die binnen de POMS-sites zijn 
uitgevoerd veel respondenten geen enkele herinnering hadden aan het 
Arbo-incident Twente6. Velen meldden dat ze daar pas van hoorden door 
de krantenpublicaties in 2014 en later. Respondenten meldden dat in 
het geheel niet op chroom-6 werd gestuurd, wel op CARC. Hetgeen 
opvallend is, omdat in een brief van 11-9-2002, met als onderwerp 
‘Haalbaarheid van grenswaarden (chroom VI)’, aan DP&O bureau 
Arbeidsomstandigheden KL wordt gemeld dat ‘het thema ‘Chromaten’ 
een punt is van blijvende zorg en aandacht binnen NL-POMS’. 
 

2.3.4 Periode na sluiting POMS-sites (vanaf 1994 tot na 2006) 
De POMS-sites zijn op verschillende tijdstippen gesloten; de eerste in 
1994 (Ter Apel) en de laatste in 2004-2006 (Eygelshoven). Geruime tijd 
na het sluiten van de site Coevorden (1999, na het Arbo-incident Twente) 
zijn daar bij een werkbezoek door het Regionaal Militair Commando Noord 
in 2001 onregelmatigheden geconstateerd. Het bleek dat de spuitcabine 
en de Preservationruimte na sluiting van de site niet waren ontmanteld en 
nog verontreinigd waren met chroom-6. Die ruimten waren vrij 
toegankelijk en niet voorzien van waarschuwingsborden voor gevaarlijke 
stoffen. Die observatie heeft toen geleid tot de directe sluiting van deze 
ruimten. Onduidelijk is wat de aanleiding was voor het werkbezoek. De 
wijze waarop de sluiting van de sites werd uitgevoerd kan ook een 
indicatie zijn van onvoldoende risicobesef bij Defensie en/of bij de POMS-
sites in deze periode. In 2006 bleek opnieuw dat chroom-6 is gevonden 
bij het afbreken van de spuit- en straalcabine in Coevorden. Van de 
andere sites is niets bekend over het schoonmaakregime bij sluiting van 
de sites. 
 

2.3.5 Onrust over CARC en chroom-6 
Met name het Arbo-incident Twente heeft de onrust over chroom-6 
gevoed. Al wat eerder was ook door een tv-uitzending onrust over CARC 
naar voren gekomen. 
 
Achtergrondinformatie over toepassing van chroom-6 en CARC: 
 
Bij de oppervlaktebehandeling van militair materieel van staal of 
aluminium is het belangrijk om roestvorming of corrosie tegen te gaan. 
Ook het uiterlijk is belangrijk. Daarom bevat een verfsysteem 
verschillende lagen:  
Een onderlaag of primer met goede anticorrosieve eigenschappen 
waarmee het kale staal of aluminium wordt behandeld. Hiervoor is vaak 
chroom-6 gebruikt, in de vorm van een behandeling met chroomzuur en 
een primer die zinkchromaat, loodchromaat of strontiumchromaat bevat.  
Wat betreft een bovenlaag of coating die het uiterlijk bepaalt: CARC 
(Chemical Agent Resistent Coating) is zo’n coating. Met als belangrijke 
 
6 Bij een enkeling leek dat aanvankelijk wel het geval te zijn. Doch bij doorvragen bleek dat de herinnering 
betrekking had op het proces van de voorgenomen verlaging van de MAC-waarde. Dat speelde ongeveer in 
dezelfde periode. 
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eigenschap dat deze bestand is tegen chemische wapens en 
camouflagekleuren (niet chroom-houdend), waardoor het lastig is het 
met kijkers te onderscheiden van de achtergrond. Voor de Golfoorlog 
werd daarom veel legergroen materieel van een nieuwe zandkleurige 
coating voorzien. 
Chroom-6 en CARC zijn dus verschillende componenten in een 
verfsysteem. Bij het schuren of slijpen van een verfsysteem komen de 
chroom-houdende deeltjes weer vrij. De isocyanaten die bij het 
aanbrengen van CARC een gezondheidsrisico vormen, zijn na het 
uitharden veranderd in lange ketens en zijn dan niet meer gevaarlijk 
voor de gezondheid als ze bij schuren vrijkomen. 
 
CARC is dus een camouflageverf die bestand is tegen aanvallen met 
chemische wapens en ervoor zorgt dat militaire voertuigen goed schoon 
te maken zijn. Eén van de bestanddelen is een isocyanaat dat ernstige 
luchtwegaandoeningen kan veroorzaken. Het onbeschermd spuiten van 
woestijnkleur CARC op US-tanks in de havens van Saoedi-Arabië vóór 
de inval in Irak, heeft tot gezondheidsproblemen bij de betrokken 
militairen geleid en tot bezorgdheid onder veteranen in de US. Deze 
bezorgdheid werd breder en sijpelde door naar Nederland: de twee-
componententoepassing werd in 1989 vervangen door een minder 
toxisch één-componentenproduct. In 1994 werd een tv-uitzending 
gewijd aan het Desert Storm Syndroom. Het ging daarbij om straling 
door verarmd uranium en sporen van biologische en chemische 
oorlogsvoering op materieel dat in de Golfoorlog is gebruikt. Dit US-
materieel kwam terug naar de POMS-sites in Nederland, waar het geheel 
werd schoongemaakt en hersteld. Onrust onder het personeel door deze 
tv-uitzending heeft tot onderzoek geleid, met als conclusie dat ‘het uit 
de Golf terugkerend materieel geen enkel gevaar, stoornis, besmetting 
of aandoening kan hebben veroorzaakt, dan wel zal veroorzaken’. 
Omdat onder de CARC-coating vaak chroom-6 bevattende primer is 
aangebracht dat bij schuren en stralen vrij kan komen, worden CARC en 
chroom-6 vaak als één geheel gezien. 
 
Op Vliegbasis Twente werd in het najaar van 1998 een overschrijding 
van 10 maal de geldende grenswaarde van chroom-6-concentraties in 
stof geconstateerd (zie paragraaf 2.2, het Arbo-incident Twente). De 
zaak kreeg media-aandacht, gevolgd door Kamervragen en reacties van 
het ministerie van Defensie, legerleiding, Arbodienst KL en Management 
NL-POMS. Hoewel eerst geduid als Twente-incident, bleek er structureel 
iets mis te zijn met het werken met chromaathoudende verven in 
verschillende krijgsmachtonderdelen.  
Bij NL-POMS heeft dit in de periode 1998-2002 geleid tot diverse 
onderzoeken en maatregelen om de blootstelling aan chroom-6 te 
beperken. Er werden voorlichting en een themadag Milieu- en Arbozorg 
met een prominente plaats voor chroom-6 georganiseerd. Ook kwamen 
betere Veiligheidsvoorschriften. De voorgenomen verlaging van de 
grenswaarde van chroom-6 op de werkplek, vanuit de Commissie 
Grenswaarden van de SER, heeft in de periode 1998-2002 geleid tot 
extra metingen en maatregelen om de blootstelling te beperken. Uit de 
documenten wordt niet duidelijk of dit ook tot onrust bij het personeel 
heeft geleid. De indruk bestaat dat de angst voor verlies van 
werkgelegenheid groter was dan angst voor medische gevolgen van 
chroom-6. Pas toen aansprakelijkheidskwesties in 2014 in het nieuws 



RIVM Rapport 2018-0052 

Pagina 27 van 159 

kwamen, ontstond opnieuw onrust over chroom-6-sites, met opnieuw 
persberichten (‘Ziek door chroom-6’), Kamervragen en reacties van het 
ministerie van Defensie, et cetera. 
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3 Resultaten Vraag 21 Normen en Recht op Bescherming: 
Defensie-specifiek 

De vragen van (oud-)werknemers over werkomstandigheden, werkwijze 
en handhaving op de POMS-sites, zijn samengevat in 9 subvragen van 
vraag 21: Normen en Recht op Bescherming, Defensie-specifiek. In dit 
hoofdstuk wordt antwoord gegeven op of wordt ingegaan op het 
uitblijven van een antwoord op deze vragen, waarbij de achterliggende 
vragen van de (oud-)werknemers leidend zijn geweest. 
 
De vragen van (ex)werknemers zijn als volgt samengevat: 
21a. Sinds wanneer is er bij (de verschillende lagen (stafdienst 
ministerie/defensie organisatie, stafdienst POMS, uitvoerenden POMS) 
bij) Defensie bekend dat chroom-6 en/of CARC schadelijk is voor 
de gezondheid? Hoe werd dat bekendgemaakt binnen Defensie of hoe 
werden (ex-)medewerkers van Defensie hierover geïnformeerd? 
 
21b. Wat waren/zijn normen/Arbowetgeving van chroom-6 en/of 
CARC voor (ex-)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of 
CARC werken? En zijn deze nageleefd? 
 
21c. Wat waren/zijn de gebruiken (mores) binnen Defensie voor 
(ex-)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken?  
 
21d. Wat was/is het Arbogericht beleid binnen Defensie voor (ex-
)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En is 
dit nageleefd? 
 
21e. Wat was/is de zorgplicht van Defensie voor (ex-)werknemers 
van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En is deze 
nageleefd?  
 
21f. Welke beschermingsmaatregelen werden/worden bij Defensie 
toegepast om (ex-)medewerkers van Defensie te beschermen tegen 
blootstelling aan chroom-6 en/of CARC (afhankelijk van locatie, functie, 
werkzaamheden, werkomstandigheden en tijdsperiode)?  
 
21g. Welke afwegingen hebben plaatsgevonden over het al dan niet 
blijven toepassen van chroom-6 en/of CARC, toen de effecten op 
de gezondheid bekend werden? Wie was daarvoor verantwoordelijk?  
 
21h. Wat was de rol/verantwoordelijkheid met betrekking tot het 
naleven van normen/Arbowetgeving/Arbogerichtbeleid/zorgplicht van:  

• Nederlandse ministerie van Defensie/Defensie-organisatie;  
• Amerikaanse ministerie van Defensie/Defensie-organisatie;  
• Arbeidsinspectie;  
• Leidinggevenden;  
• Veiligheidsfunctionarissen; 
• Bedrijfs-/huisartsen bij Defensie; 
• Toezicht op werkvloer;  
• Medezeggenschapsraad;  
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• (Ex-)werknemer van Defensie;  
• Fabrikanten/Leveranciers.  

 
21i. Welk beleid is er voor het blijven toepassen van chroom-6 
en/of CARC in de toekomst?7 
 
De aard van de beschikbare informatie verhindert dat de resultaten van 
het onderzoek per POMS-locatie kunnen worden gepresenteerd. Dat 
geldt zowel voor de Documentanalyse (DA) als voor de Aanvullende 
Analyse (AA). Van alle documenten (ongeveer 700) met als ontvanger 
een of meer POMS-onderdelen, heeft minder dan 3% betrekking op Ter 
Apel, 8% op Coevorden. De rest is min of meer gelijk verdeeld over de 
sites Brunssum, Eygelshoven, Vriezenveen en NL-POMS. Wat de 
groepsgesprekken en de individuele interviews betreft, had meer dan 
50% van de respondenten gewerkt op de sites Brunssum en 
Eygelshoven. Het resterend aandeel had vooral in Vriezenveen en 
Coevorden en in mindere mate, in Ter Apel gewerkt. 
Er is voor gekozen om per vraag, daar waar dit relevant was, een tijdlijn 
op te stellen van de meest relevante gebeurtenissen met betrekking tot 
het onderwerp van de vraag. 
 
Daarnaast bleek dat de beantwoording van de vragen 21b en 21d 
enerzijds en de vragen 21g en 21i anderzijds beter tot zijn recht kwam 
wanneer deze in gezamenlijkheid werden beschouwd. 
 
De beantwoording van de vragen gaat volgens een vast stramien, voor 
zover dat van toepassing is op een vraag, namelijk:  

● Vraag: onderzoeksvraag, zoals door de Paritaire Commissie is 
vastgesteld; 

● Tijdlijn (indien relevant): grafische weergave van belangrijkste 
momenten; 

● Beoordelingskader: afbakening voor de beantwoording van de 
vraag; 

● Antwoord: antwoord op de vraag; 
● Toelichting: bij het antwoord op de vraag. De toelichting is 

verdeeld op basis van de informatie uit de Documentanalyse 
(DA) en de Aanvullende Analyse (AA). Daar waar het informatie 
uit de gesprekken betreft, hebben we een driedeling gemaakt: 
o Medewerkers: monteurs, spuiters, stralers, preserveerders en 

anderen (bijvoorbeeld beveiliging, warehouse-medewerker); 
o Adviseurs: adviseurs / instructeurs / ondersteunende 

(staf)functies op site-niveau; 
o Management: managers / supervisors / staffunctionarissen op 

NL-POMS-niveau. 
 
Voor een korte beantwoording van de vraag kan de lezer volstaan met 
het lezen van de eerste vier ‘bullets’: Vraag, Tijdlijn, Beoordelingskader 
en Antwoord. De ‘bullet’ Toelichting geeft verdieping van het antwoord 
met achtergrondinformatie uit de documenten en uit de gesprekken.  
 
In Bijlage 6.4 zijn per vraag de geraadpleegde documenten opgenomen. 

 
7
 Binnen de afbakening in tijd (1983-2006) en locatie (POMS-sites), is vraag -i- niet relevant. Daar waar 

informatie, in terugblikken, hierover beschikbaar kwam, is deze wel gerapporteerd. 
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3.1 21a: Bekendheid schadelijkheid chroom-6 
3.1.1 Vraag 21a 

Sinds wanneer is er bij (de verschillende lagen (stafdienst 
ministerie/defensie organisatie, stafdienst POMS, uitvoerenden POMS) 
van) Defensie bekend dat chroom-6 en/of CARC schadelijk is voor 
de gezondheid? Hoe werd dat bekendgemaakt binnen Defensie of hoe 
werden (ex-)medewerkers van Defensie hierover geïnformeerd? 
 

3.1.2 Tijdlijn 21a 

 

3.1.3 Beoordelingskader 21a  
Bij de Documentanalyse (DA) is nagegaan of expliciet melding werd 
gemaakt van gezondheidsrisico’s bij de uitvoering van de 
bedrijfsprocessen waarbij chroom-6-verbindingen en/of CARC werden 
gebruikt of konden vrijkomen. Dit is de meest objectieve aanwijzing 
voor de ‘bekendheid’. De datum van het document is daarbij gebruikt 
als tijdstip waarop dat risico bij Defensie / POMS-sites bekend was, 
tenzij in het document zelf een vroegere periode is vermeld. Deze 
databron is verder aangevuld met de resultaten uit de interviews en de 
groepsgesprekken. 
Wat de bekendheid van de risico’s betreft binnen de verschillende lagen 
bij Defensie, is in eerste instantie uitgegaan van de afzender en de 
geadresseerden van de documenten, aangevuld met informatie in relatie 
tot de werkprocessen over het omgaan met gevaarlijke stoffen. 
Het aspect ‘informeren’ heeft betrekking op feitelijk gedrag. De 
Documentanalyse heeft een minder uitgebreide rol bij dit onderdeel 
vervuld dan bij de bekendheid met de gezondheidsrisico’s. Feitelijk 
gedrag laat zich immers, zeker voor de medewerkers, beter vaststellen 
aan de hand van de interviews en groepsgesprekken. 
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3.1.4 Beantwoording onderzoeksvraag 21a 
3.1.4.1 Bekendheid  

 Bekendheid op basis van de Documentanalyse (DA) 3.1.4.1.1
Binnen Defensie was ten minste in 1973 bekend dat in nieuwe 
verfmaterialen stoffen zaten die gezondheidsrisico’s meebrengen. In het 
cursusmateriaal dat binnen de Koninklijke Luchtmacht (Klu) toen werd 
gebruikt, werd gewezen op deze risico’s voor onder meer – de 
zeswaardige chroomverbinding – zinkchromaat. Het daarbij behorende 
verfvoorschrift was vastgesteld door de Bevelhebber der 
Luchtstrijdkrachten. 
  
Binnen de Koninklijke Landmacht (KL) dateert het eerste document over 
gezondheidsrisico’s van CARC, uit 1987. In een intern memo binnen de 
Directie Materieel van de KL (DMKL) uit 1992, is gewezen op de 
gezondheidsrisico’s bij het schuren/behandelen van oude verflagen die 
vaker lood en zinkchromaten bevatten. De verspreiding van dit 
document was beperkt. De NL-POMS en de afzonderlijke POMS-sites 
waren niet vermeld bij de geadresseerden. 
  
De eerste documenten binnen de NL-POMS en/of POMS-sites over de 
gezondheidsrisico’s van CARC dateren uit 1989. Daarin werd aan de 
Inspectie Geneeskundige Dienst van de Landmacht (IGDKL) gevraagd 
om metingen op de site Vriezenveen uit te voeren bij het gebruik van 
CARC. Bij dit verzoek was een Material Safety Data Sheet gevoegd, 
waarin werd gemeld dat bij blootstelling aan zinkchromaat een 
verhoogde kans op kanker aanwezig is. Voor chroom-6 of chroom-6-
verbindingen is een document aangetroffen uit begin 1989 waaruit de 
bekendheid van de gezondheidsrisico’s ervan voor de NL-POMS en/of 
POMS-sites blijkt. In dat document is een Material Safety Data Sheet 
opgenomen waarin is vermeld dat bij blootstelling aan zinkchromaat een 
verhoogde kans op kanker aanwezig is. 
  

 Bekendheid op basis van de Aanvullende Analyse (AA)  3.1.4.1.2
Niemand van de medewerkers van de POMS-sites zegt op de hoogte te 
zijn geweest van de gezondheidsrisico’s van chroom-6. Een enkeling 
meldde dat wel voor de risico’s van CARC werd gewaarschuwd. Uit de 
gesprekken bleek dat er veel onduidelijkheid op de werkvloer bestond 
over het verschil tussen CARC en chroom-6. Een min of meer zelfde 
beeld bestaat bij het management van de NL-POMS en de sites. Wel 
werd in de periode 1986-1987 voor CARC gewaarschuwd. De 
bedrijfsvoering zou gericht zijn geweest – volgens deze respondenten – 
op het beheersen van de risico’s van CARC. De adviseurs meldden 
daarentegen dat de kankerverwekkende eigenschappen van chroom-6 al 
langer bekend waren op basis van de bij hen bekende IARC-lijst. 
 

3.1.4.2 Informatievoorziening  
 Informatievoorziening op basis van de Documentanalyse (DA) 3.1.4.2.1

De informatievoorziening binnen de POMS-sites over de 
gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen en processen zou logischerwijs 
in hoofdlijnen langs 3 routes kunnen verlopen: bij indiensttreding, tijdens 
de reguliere werkprocessen door het gebruik van onder meer etikettering, 
AVIB’s, vaste orders en cursussen, en bij incidenten. 
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Indiensttreding 
Over de informatievoorziening bij indiensttreding is in de documenten 
geen informatie gevonden. 
  
Reguliere werkprocessen 
De verplichte etikettering kende bij de POMS-sites gebreken. Ook werd 
vaker het systeem van AVIB’s en vaste orders als ‘papieren tijgers’ 
beoordeeld, zo bleek uit gesprekken. Ze werden verzameld, maar weinig 
ingezien. De informatievoorziening was tot 1998 bij de NL-POMS niet 
specifiek gericht op chroom-6-verbindingen. Door het Opleidings- en 
Trainingscentrum Logistiek zijn na oktober 1998 cursussen ontwikkeld 
en gegeven over het veilig omgaan met chroom-6. Uit de 
Documentanalyse (DA) is niet gebleken dat deelnemers van de POMS-
sites aan deze cursus hebben deelgenomen. 
  
Incidenten 
Verwacht mag worden dat wanneer zich incidenten van enige omvang 
voordoen, dit aanleiding is om medewerkers te informeren en om indien 
nodig passende maatregelen te nemen. Er zijn geen documenten 
aangetroffen waaruit blijkt dat de medewerkers van de POMS-sites over 
het Arbo-incident Twente zijn geïnformeerd. Het MT NL-POMS was wel 
op de hoogte van dit incident, onder meer door een brief van de safety 
specialist NL-POMS. 
  

 Informatievoorziening op basis van de Aanvullende Analyse (AA)8 3.1.4.2.2
Eerder is al gemeld dat velen niet op de hoogte waren van de 
gezondheidsrisico’s van chroom-6. Dat gold voor de medewerkers en 
voor een deel van het management tot 1998-1999. Een deel van de 
adviseurs was hiervan wel op de hoogte. Voor CARC zou volgens het 
management zijn gestuurd op beheersing van de risico’s, en zouden de 
medewerkers er in de periode 1986-1987 voor zijn gewaarschuwd. 
Volgens het merendeel van de gesproken medewerkers hebben ze geen 
instructies of voorlichting gehad over de gezondheidsrisico’s van hun 
werk. Veiligheidsbladen waren vaak afwezig of in het Engels opgesteld, 
dan wel opgeslagen in mappen, maar niet aanwezig op de plaats waar 
de werkzaamheden werden verricht. Een respondent meldde dat het wel 
eens gebeurde dat informatie niet verder kwam dan het management; 
het was dan als ‘vertrouwelijk’ aangemerkt. Nieuwkomers kregen 
volgens de medewerkers alleen uitleg over het werk waarvoor ze 
werden aangenomen, maar niet over de veiligheidsaspecten ervan. Het 
management presenteerde een ander beeld. Nieuwkomers kregen 
volgens hen een volledige veiligheidsbriefing en moesten tekenen dat ze 
die hadden ontvangen en begrepen. Vrijwel niemand van alle 
respondenten zegt in 1998-1999 op de hoogte te zijn geweest van het 
Arbo-incident Twente. Dat geldt ook voor het management. Slechts een 
enkeling zegt er toen van te hebben geweten. Een respondent meldde 
dat de informatie daarover als vertrouwelijk werd bestempeld en dat de 
veiligheidsfunctionaris een spreekverbod opgelegd zou hebben 
gekregen. Daar staat tegenover dat het rapport ‘Het vrijkomen van 
chroom (+VI) – verbindingen POMS-site Vriezenveen’ uit 1999 aan het 

 
8 Bij onderzoeksvraag 21b+21d zal ook nog op de informatievoorziening worden ingegaan vanuit het bredere 
perspectief van Arbowettelijke verplichtingen. 
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personeel en de leiding van de site Vriezenveen is toegelicht, aldus een 
geïnterviewde. 
  

3.1.5 Toelichting antwoord op onderzoeksvraag 21a 
3.1.5.1 Bekendheid  

 Bekendheid op basis van de Documentanalyse (DA) 3.1.5.1.1
In 1973 was binnen de KLu bekend dat er gezondheidsrisico’s kleefden 
aan het gebruik van nieuwe verfmaterialen. In het cursusmateriaal dat 
binnen de KLu in die tijd werd gebruikt, staat onder meer de volgende 
passage: ‘De schilder dient er echter rekening mee te houden dat tal 
van nieuwe verfmaterialen vervaardigd zijn uit grondstoffen die evenals 
loodwit en loodmenie schadelijk zijn voor de gezondheid indien zij 
terechtkomen in het maag-darmkanaal. Voorbeelden van zo'n stoffen 
zijn […] zinkchromaat.’9 Dit verfvoorschrift (herziene versie) is in 1973 
vastgesteld door de Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten waaruit kan 
worden afgeleid dat de risico’s binnen relevante lagen van in ieder geval 
de Luchtmacht bekend waren, en dat die bekendheid, door de info in het 
cursusmateriaal, zich uitstrekte tot op de werkvloer. Of dit 
cursusmateriaal ook werd gebruikt bij de Landmacht en de POMS-sites 
is niet uit de beschikbare documenten gebleken. 
Op 17-9-1987 kwam een brief binnen bij Directie Materieel Koninklijke 
Landmacht met instructies over het gebruik van CARC en de te nemen 
beschermingsmaatregelen tegen blootstelling. In deze brief wordt 
verwezen naar een bericht van het Amerikaanse Office of the Surgeon 
General van 22-2-1985, met als onderwerp ‘Occupational health 
Requirements in Support of Painting Operations in the Army’. Deze 
verwijzing was als bijlage bij de brief gevoegd. De instructie indiceert 
bekendheid met de mogelijke risico’s voor de gezondheid van de 
medewerkers. Uit de brief kan niet worden afgeleid welke 
organisatieonderdelen, anders dan de Directie Materieel KL, van deze 
risico’s op de hoogte waren. Rond deze periode zijn meer documenten 
aangetroffen met informatie over het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen met betrekking tot CARC. 
In een Nederlandstalig Veiligheidsblad van 18-10-1988 zijn de 
gezondheidsrisico’s beschreven voor een bestanddeel van CARC: 
alifatisch polyisocyanaat. Isocyanaten zijn de belangrijkste 
gezondheidsbedreigende bestanddelen van CARC. Blootstelling aan 
damp en/of nevel hiervan kan prikkeling van huid, ogen en 
ademhalingskanaal tot gevolg hebben. Langdurige blootstelling aan 
isocyanaat bevattende producten kan leiden tot symptomen zoals die 
van astma en/of huiduitslag, jeuk, netelroos en zwellingen aan handen 
en voeten. 
Op 24-10-1989 is door NL-POMS een verzoek gedaan aan IGDKL 
(Inspectie Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht) om op de 
POMS-site Vriezenveen metingen uit te voeren bij het gebruik van 
CARC. Bij dat verzoek is een MSDS gevoegd van 16-11-1988, waarin is 
vermeld dat bij blootstelling aan zinkchromaat een verhoogde kans op 
kanker aanwezig is. Er wordt niets vermeld over het mogelijk vrijkomen 
van chroom-6-verbindingen. Deze MSDS is gelet op de vele 
aantekeningen op dit document goed bestudeerd. Het Management 
Team NL-POMS was dan ook op de hoogte van de risico's van CARC. Het 
 
9 [2] Zinkchromaat, en ook strontium- en loodchromaat, is een chemische verbinding tussen zink, strontium en 
lood enerzijds en chroom in zes-waardige vorm anderzijds. Zinkchromaat is dus een zeswaardige 
chroomverbinding. 
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gevraagde onderzoek is uitgevoerd en de resultaten ervan zijn 
neergelegd in een rapportage aan de NL-POMS. Dringende adviezen zijn 
daarbij gegeven om de werkzaamheden te verplaatsen naar de 
spuitcabine, de recirculatie te stoppen en de ventilatievoud te verhogen 
(ref. 15). Afschriften ervan zijn verzonden naar Site Manager POMS-site 
Vriezenveen, de BLS t.a.v. H-Afd. LOG, het NTC Sie G4 en RBB Den 
Haag. De risico’s van CARC waren dus bij relevante onderdelen van 
Defensie bekend. 
Vóór de eerste Golfoorlog (1990) zijn als gevolg van stringentere 
gezondheid- en milieuregels lood en chroom-6 uit het CARC verfsysteem 
verwijderd in de VS. De CARC-verf die in de Golfoorlog werd gebruikt, 
zou dan ook geen carcinogene bestanddelen meer bevatten en geen 
gezondheidsrisico’s kennen in droge vorm, tenzij het beschilderde 
oppervlak wordt gestraald of gelast (ref. 90, 96). Toch worden enkele 
gezondheidsrisico’s in hetzelfde document vermeld: langdurige 
blootstelling kan leiden tot problemen met de ademhaling, inclusief 
astma (ref. 96). 
In een document van 14-11-1990, over verven met CARC, wordt 
opgemerkt dat de gestelde grenswaarden op de sites voor CARC niet 
worden gehaald. Dit onderwerp zou uitvoerig zijn besproken met 
USAEUR en DGW en T.  
Door het Managementteam van NL-POMS is op 22-5-1990 advies 
gevraagd aan NTC over de voorgestelde beschermingsmaatregelen bij 
de invoering van een nieuwe verf. De tweecomponentenverf wordt, voor 
de NL-POMS-sites, vervangen door een zogenaamde ééncomponentige 
polyeurethaanverf. In de stukken wordt gewezen op de extra risico's van 
twee componenten: HDI (hexamethyleen diisocyanaat)-allergene 
reacties, ademhaling en huid en 2-ethoxy-ethyl acetaat, met als risico’s: 
lever- en nierschade en reprotox effect. Betere adembescherming en 
ventilatie-eisen worden voorgeschreven. De adviesaanvraag was bekend 
bij het Nationaal Territoriaal Commando, Inspectie Geneeskundige 
Dienst KL en het hoofd afdeling Infra van de NL-POMS. 
Naar aanleiding van het Arbo-incident Twente zijn diverse onderzoeken 
uitgevoerd. Een daarvan is neergelegd in de rapportage ‘Stand van 
zaken blootstelling medewerkers aan chromaathoudende stofdeeltjes’. 
Daarin wordt gemeld dat sedert 1990 werd gezocht naar chromaatvrije 
verven en dat de vigerende grenswaarden voor chromaten ergens 
tussen 1989 en 1992 zijn ingevoerd. Deze rapportage is breed verspreid 
binnen de Defensieorganisatie. Behalve de onderzochte onderdelen 
binnen de Koninklijke Marine, de Koninklijke Luchtmacht en de 
Koninklijke Landmacht, namen de staf Arbodienst, de hoofden 
Arbocentrum, Directoraat Generaal Personeel van Defensie en de 
voorzitter ICAA (Interservice Comité Arbeidsomstandigheden 
aangelegenheden) kennis van dit rapport. Daarbij komt dat Defensie 
een vertegenwoordiger had binnen de Mac-commissie van de SER. 
Defensie was dus ook in deze tijd (1989 en later) op de hoogte van de 
gezondheidsrisico’s van chroomverbindingen. 
Op 31-10-1991 verscheen een DC-mededeling (de dienstencommissie) 
waarin wordt gemeld dat de Nederlandse sites nu aan alle Nederlandse 
voorschriften voldoen voor het spuiten van CARC-verf. Het wachten zou 
nu zijn op het intrekken van het verbod dat de manager NL-POMS in 
1988 had opgelegd. Kennelijk waren er aanleidingen om in 1988 een 
verbod voor het spuiten met CARC in te voeren. Het industrieel 
verwerken respectievelijk het spuiten van deze verfsoort was verboden 
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vanwege de onbekendheid met deze producten en de daarbij behorende 
verwerkingsvoorwaarden (ref. 16). De DC-mededeling betrof een 
overleg tussen de waarnemend manager NL-POMS en de 
dienstencommissie.  
Door de afdeling Infra van POMS-site Vriezenveen is op 17-1-1992 
gerapporteerd over een door hen uitgevoerd onderzoek naar de 
mogelijke oorzaken van klachten over stankoverlast tijdens spotpainten 
in de spuitcabine met CARC. Daarbij wordt voor de gezondheidsrisico’s 
verwezen naar de MSDS van CARC. Dit impliceert bekendheid met deze 
risico’s. Binnen de site zijn ten minste de supervisor Preservation, de 
chef Maintenance en de afdeling Infra van deze risico’s op de hoogte 
geweest.  
In een intern memo van 9-11-1992 binnen de Directie Materieel van de 
KL (DMKL) wordt gemeld dat er misverstanden bestaan over de 
schadelijkheid/gevaarlijkheid van CARC. Het zou hierbij gaan om een 
tweecomponentenpolyurethaanverfsysteem, dat in uitgeharde toestand 
niet schadelijker of gevaarlijker zou zijn dan de bij de KL gebruikelijke 
alkydharsverf. Schuren en afschrapen van CARC zou dan ook niet meer 
gezondheidsrisico’s opleveren dan bij de algemeen gebruikte KL-verf. 
Daaraan wordt wel toegevoegd dat oude grondlagen vaak lood en 
zinkchromaten bevatten die bij schuren wél gezondheidsrisico’s 
opleveren. Schadelijke effecten van chromaten waren dus toen al 
bekend bij deze directie. 
In een registratie gevaarlijke stoffen van de site Vriezenveen van 12-4-
1994 waarin kennelijk het product aerosol primer coating zinc chromate 
green (spuitbus met primer) was opgenomen, zijn de 
gezondheidsrisico’s van dit product vermeld: carcinogeen. In het 
document kan geen routing binnen Defensie worden afgeleid.  
Uit een aantal documenten daterend uit de periode 1995 tot 2014 blijkt 
dat ten minste eind 1995 de gezondheidsrisico’s van CARC en chroom-6 
binnen Defensie bekend waren. Deze bekendheid blijkt onder meer uit 
de RI&E van de site Vriezenveen en uit de brief van de minister aan de 
Tweede Kamer, waarin wordt gemeld dat de Rijks Bedrijfsgezondheids- 
en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) van de KL en daarna de Arbodienst 
van de KL op de hoogte waren van de werkzaamheden waarbij 
blootstelling met gevaarlijke stoffen, waaronder chroom-6, kon 
optreden. 
In een brief van de safety specialist van NL-POMS van 12-11-1998 aan 
alle MT-leden van de NL-POMS, met afschriften aan arbeidshygiënist 
Arbo en Arbocoördinator KL, wordt gemeld dat strontiumchromaat als 
carcinogeen moet worden beschouwd, en dat chroom en CARC de 
nodige risico’s kennen bij onzorgvuldig gebruik (ref. 29, 119). Aanleiding 
voor de brief was het Arbo-incident Twente. Een afschrift van deze brief 
is verzonden aan de facility manager en chief operations van de NL-
POMS, arbeidshygiënist van Arboteam Oost en de Arbocoördinator van 
de KL. 
  
Naar aanleiding van het Arbo-incident Twente is door de Arbodienst KL 
op verzoek van de NL-POMS een onderzoek naar het vrijkomen en 
voorkomen van chroom-6 uitgevoerd. Dat onderzoek was gericht op de 
site Vriezenveen en werd representatief geacht voor alle sites van NL-
POMS. In het rapport van 1-9-1999 wordt gemeld dat behalve een 
aantal acute effecten, chroom-(+VI)-verbindingen genotoxische 
kankerverwekkende eigenschappen hebben. Dat houdt in dat iedere 
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blootstelling in principe tot kanker kan leiden op basis van een 
genotoxische werkingsmechanisme. Deze laatste info is gebaseerd op 
een rapport van de Gezondheidsraad uit 1998; informatie die ook wordt 
vermeld in een fax van Ascor van 21-2-2001 aan POMS-site Brunssum, 
en in een e-bericht van een safety specialist aan de manager NL-POMS, 
en aan een aantal afdelingshoofden van de sites. Ascor was het bedrijf 
dat de metingen uitvoerde. 

  
De bekendheid van de gezondheidsrisico’s door blootstelling aan 
chromaatstof binnen de POMS-site Vriezenveen laat zich ook afleiden uit 
een fax van het Arbocentrum Gelderland-Noord van 15-2-2000. Het is 
een antwoord op een vraag vanuit de POMS-site Vriezenveen over de 
symptomen na blootstelling aan chromaatstof. Bij de symptomen wordt 
de mogelijkheid van carcinogeniteit niet expliciet genoemd – wel bij de 
latentietijd/chronische effecten. Die zou wat betreft de 
kankerverwekkende eigenschap van chromaat, minimaal 10 jaar zijn. 
  
In de WAM NR.10.15.09.01 ‘VEILIG OMGAAN MET CHROMATEN NL-
POMS’ van 1-10-2005 is vermeld dat chroom-6 kankerverwekkend kan 
zijn. 
  
In de meer recente documenten is uitgebreidere informatie over 
gezondheidsrisico’s in de MSDS’en opgenomen dan die uit de jaren 80 
en 90. In de MSDS van MIL-DTL-53039D Type 4 CARC d.d. 27-7-2011 
worden de volgende chronische effecten beschreven: ontwikkeling 
chemical astma (effecten kunnen enkele weken tot enkele jaren 
aanhouden), longschade, inclusief (mogelijk) permanente afname van 
longfunctie. Bij langdurige blootstelling boven de grenswaarde van 
oplosmiddelen kan schade aan hersenen en zenuwstelsel ontstaan. 
  

 Bekendheid op basis van de Aanvullende Analyse (AA) 3.1.5.1.2
Medewerkers: 
Chroom-6: Vrijwel niemand van deze respondenten zegt op de hoogte te 
zijn geweest van de gezondheidsrisico’s. De huidige kennis daarover is 
gebaseerd op de mediapubliciteit vanaf 2014. 
CARC: Een deel zegt over de risico’s van deze stof wel te zijn 
geïnformeerd, maar summier. De boodschap was: ‘het is maar verf’. Een 
ander vrijwel even groot deel zegt nooit te zijn geïnformeerd. Enkele 
respondenten meldden dat er een nieuwsbrief over CARC is geweest die 
niet zou zijn verspreid onder de medewerkers. Pas veel later is die 
nieuwsbrief in handen van deze respondenten gekomen. 
 
Adviseurs: 
Chroom-6: De kankerverwekkende eigenschappen waren volgens de 
adviseurs al lang bekend, ook bij de deskundigen van de Arbo KL. Deze 
kennis was gebaseerd op de bij hen bekende IARC-lijst. Deze kennis 
was in 1981 ook bekend bij de instructeurs van de KLu, volgens een 
instructeur binnen dit defensieonderdeel. Een veiligheidsfunctionaris van 
een POMS-site zegt van de risico’s te weten sinds circa 2001-2002. 
CARC: Een deel wist niets te vermelden over bekendheid van de risico’s. 
Volgens een ander deel werd daar pas later over gesproken. 
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Management: 
Chroom-6: Vrij algemeen werd gemeld dat men niet op de hoogte was 
van de risico’s. Voor een klein deel was die bekendheid er in 1998 wel, 
door het Arbo-incident Twente. Een respondent meldde dat de 
informatie daarover als vertrouwelijk zou zijn aangemerkt en dat de 
safety specialist destijds een zwijgplicht daarover zou hebben gehad.  
Achteraf is voor een deel van deze respondenten gebleken dat al ruim 5 
jaar eerder dan 1998 deze chromaatproblematiek bekend was bij 
Directie Materieel KL (DMKL) maar dat deze informatie toen de NL-POMS 
niet heeft bereikt.  
CARC: In de periode 1986-1987 zouden de medewerkers erover zijn 
geïnformeerd. Gemeld werd dat op de beperking van deze risico’s dan 
ook werd gestuurd binnen de bedrijfsvoering. 
 

3.1.5.2 Informatievoorziening 
 informatievoorziening op basis van de Documentanalyse (DA) 3.1.5.2.1

Indiensttreding:  
Over de informatievoorziening bij indiensttreding is in de documenten 
geen informatie gevonden. 
 
Reguliere werkprocessen: 
Voor de reguliere uitvoering van de werkprocessen waren AVIB’s en 
MSDS’en beschikbaar. Deze waren doorgaans opgeslagen in mappen, 
maar niet aanwezig op de plek waar ze nodig waren. De Arbodiensten 
hebben er vaker op aangedrongen om de bladen op de werkplek zelf op 
te slaan. De noodzaak daarvan werd door de POMS-leiding betwijfeld. 
Wat de verplichte etikettering betreft bij de gevaarlijke stoffen, is 
gebleken dat deze bij de POMS-sites in de periode 1998-2000 enkele 
manco’s kende. In een document uit 1998 worden ook twijfels geuit 
over de effectiviteit van de gebruikte etikettering: ‘Het is een utopie om 
te denken dat een monteur/preserveerder alvorens met een joborder 
afwerking te beginnen, de bus met verf vergelijkt met de MSDS en 
daarbij en passant ook nog even controleert of inderdaad hetgeen de 
fabrikant vermeldt op het blik overeenkomt met wat de fabrikant 
vermeldt op de MSDS. Laat staan dat hij een goede interpretatie zou 
kunnen geven van de opgesomde informatie. Indien op het blik een 
etiket zou zijn geplaatst met de standaard pictogrammen zoals 
bijvoorbeeld een doodskop of een zwart liggend kruis en eventueel 
aangevuld met korte standaard R- en S-zinnen, heeft een en ander, 
naar mijn mening, meer effect dan in de huidige situatie.’  
De etikettering speelt in 1999 en 2000 ook nog. In het Arbojaarverslag 
1999 van de POMS-site Vriezenveen wordt vermeld dat het onderzoek 
naar de haalbaarheid van de etikettering van gevaarlijke stoffen conform 
de Nederlandse regelgeving binnen de NL-POMS nog niet is afgerond. Het 
wachten zou zijn op een standpunt van het MT van NL-POMS (ref. 53). 
Het onderwerp krijgt een vervolg in een gespreksnotitie van 18 februari 
2000 met LAS.IROM, alle POMS-sites en de staf NL-POMS. Daarin wordt 
voorgesteld om de Engelstalige etiketten te vervangen door Nederlandse, 
dan wel ontheffing te vragen voor deze verplichting. 
  
Incidenten 
De bekendheid van de leiding van NL-POMS met het Arbo-incident 
Twente blijkt uit een brief van de safety specialist NL-POMS aan het MT 
NL-POMS van 12-11-1998 aan alle MT-leden van de NL-POMS, met 
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afschriften aan arbeidshygiënist Arbo en Arbocoördinator KL. Daarin 
wordt gemeld dat strontiumchromaat als carcinogeen moet worden 
beschouwd en dat chroom en CARC de nodige risico’s kennen bij 
onzorgvuldig gebruik (ref. 29). Aanleiding voor de brief was het Arbo-
incident Twente.  
 
Op 24-09-1999 is vanuit de Staf NK POMS een brief verzonden over de 
vervolgacties naar aanleiding van het door de Arbodienst KL uitgevoerde 
onderzoek op de site Vriezenveen. Aanleiding voor dat onderzoek, zo 
staat in die brief, was het bericht medio oktober 1998 over de ruime 
overschrijding van de MAC-waarde van strontiumchromaat in 
onderhoudswerkplaatsen van de Klu – het Arbo-incident Twente dus. 
Geadresseerden van die brief waren onder anderen het management 
NL-POMS, de site managers, hoofden p&o, safety specialisten en 
hoofden facility managers van de sites Brunssum en Vriezenveen. Voor 
de site Eygelshoven is die brief alleen verzonden naar de facility 
manager van deze site (ref. 37). Er zijn geen documenten aangetroffen 
waaruit blijkt dat de medewerkers over dit incident zijn geïnformeerd. 
 

 Informatievoorziening op basis van de Aanvullende Analyse (AA) 3.1.5.2.2
Medewerkers: 
Het merendeel van de respondenten zegt wel te zijn gewaarschuwd voor 
CARC, maar verder geen instructies of voorlichting te hebben gehad over 
de veiligheidsaspecten van hun werk en ook de veiligheidsbladen niet te 
kennen. Die bladen waren opgeslagen in mappen bij de 
veiligheidsfunctionaris, of als spreadsheets in de computer. ‘Je ontving 
een ‘joborder’ in het Engels en dan kon je beginnen’. Enkelen zeggen wel 
de MSDS’en te kennen, maar die hadden betrekking op de wijze van 
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, en niet op het werken met die 
stoffen. De safety specialisten hadden naar het oordeel van enkelen de 
supervisors moeten instrueren, maar dat gebeurde volgens hen niet. 
Later, eind jaren 90, zouden er wel MSDS’en zijn geweest. Maar die 
waren dan weer vaak in technisch Engels. Een korte periode zijn deze nog 
wel vertaald; door bezuinigingen zou hiermee zijn gestopt. Volgens de 
medewerkers was de leiding meer gericht op het hebben van 
voorschriften en certificeringen dan dat ze werkelijke betekenis hadden 
voor het veilig werken. ‘Er zou iemand van een inspectie kunnen komen 
en zo’n kast openmaken en geen voorschriften aantreffen’, zo vatte een 
van de respondenten het samen. Er waren ook andere geluiden. Een 
supervisor van de site haalde de groep periodiek bij elkaar en dan werden 
er mededelingen gedaan over Arbo, milieu en gereedschaptechnische 
zaken. Nieuwkomers kregen naar zeggen geen introductie in de 
veiligheidsaspecten van hun werk. Je werd voorgesteld aan je collega 
door de voorman en die collega vertelde dan wat je zou moeten gaan 
doen. Dat betekende dan uitleg over het werk waarvoor je was 
aangenomen, maar niet over de veiligheidsinstructies. Een gevleugelde 
uitspraak bij indiensttreding zou zijn geweest: read the book. 
Bijna niemand was op de hoogte van het Arbo-incident Twente toen dat 
zich afspeelde in 1998. Eén respondent meldde dat de stukken daarover 
als vertrouwelijk waren bestempeld en dat een veiligheidsfunctionaris 
een spreekverbod opgelegd zou hebben gekregen. 
Een andere respondent wees nog op een wezenlijk verschil over 
veiligheidsinstructies tussen de POMS-sites en DSM, waar de respondent 
ook heeft gewerkt. Bij DSM werden de instructies inhoudelijk uitgelegd, 
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in plaats van – zoals bij de POMS-site – het overhandigen van een 
papier dat je moest tekenen voor ontvangst en dat je de inhoud ervan 
had begrepen. 
  
Adviseurs: 
Het ontbreken van veiligheidsinstructies domineert ook binnen deze 
groep. Dat wil niet zeggen dat ze er nooit waren, maar wel dat ze niet 
gemakkelijk toegankelijk waren voor de medewerkers. Binnen de 
Amerikaanse lijn was FedLog een informatiesysteem waarin je 
productspecifieke eigenschappen kon opzoeken, als je tenminste de weg 
kende binnen dat systeem. De veiligheidsman werd geacht zijn kennis te 
delen met de supervisors en de voormannen. Voor elke werkzaamheid 
was een SOP (Standard Operation Procedure) en een werkinstructie 
aanwezig. De supervisors moesten dat dan doorgeleiden naar de 
medewerkers. Eén respondent vertelde dat het wel eens voorkwam dat 
de informatie niet lager kwam dan het management. Dan was het als 
vertrouwelijk bestempeld. Met uitzondering van één respondent had 
niemand binnen deze groep kennis van het Arbo-incident Twente. 
Degene die er wel van wist, was de opsteller van een van de 
onderzoeken naar aanleiding van dat incident. Deze verklaart dat de 
inhoud van dat rapport is toegelicht aan het personeel en aan de leiding 
in Vriezenveen (zie ook paragraaf 3.1.4.2.2). 
  
Management: 
Door één respondent werd gemeld dat iedereen, zelfs het administratief 
personeel, werd geïnstrueerd over gevaarlijke stoffen. Spuiters, stralers 
en monteurs, iedereen zou breed zijn geïnformeerd over chroom-6 en 
CARC. Over CARC al in de jaren 1986-1987. De AVIB’s (Artikel 
Veiligheids Informatiebladen) zaten aan de producten en in mappen. 
Aanvankelijk Engelstalig, later werden ze vertaald. Het merendeel zegt 
niet te weten hoe deze informatie bij de medewerkers kwam, maar ze 
gingen ervanuit dat die instructies ook werden opgevolgd. Het hoofd van 
de afdeling was daar verantwoordelijk voor. Vanuit de Arbo- en 
milieuhoek werd regelmatig de klacht van medewerkers doorgegeven 
dat de etikettering een grote administratieve rompslomp was in plaats 
van een hulpmiddel. Desgevraagd werd gemeld dat de cursus van de 
KLu uit 1973 waarin al over de risico’s van strontiumchromaat werd 
gesproken, niet bij de POMS-sites is gebruikt. Nieuwkomers kregen 
volgens enkele respondenten een volledige veiligheidsbriefing en 
moesten tekenen dat ze die hadden begrepen en ontvangen. Ook binnen 
deze groep is er één respondent die toen kennis droeg van het Arbo-
incident Twente en wist dat dat heeft geleid tot diverse onderzoeken 
binnen de KL. 
 

3.2 21b en 21d Normen en Arbowetgeving / Arbogericht beleid 
3.2.1 Vraag 21b en 21d 

21b. Wat waren/zijn normen/Arbowetgeving van chroom-6 en/of 
CARC voor (ex-)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of 
CARC werken? En zijn deze nageleefd? 
 
21d. Wat was/is het Arbogericht beleid binnen Defensie voor  
(ex-)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken? 
En is dit nageleefd? 
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3.2.2 Tijdlijn 21b en 21d  

 
 

3.2.3 Beoordelingskader vragen 21b en 21d  
In de rapportage van WP8.1 is de relevante wetgeving voor Defensie 
geschetst, die logischerwijs het beoordelingskader vormt voor 
onderzoeksvraag 21b (‘Wat waren/zijn de normen/Arbowetgeving van 
chroom-6 en/of CARC voor (ex)medewerkers van Defensie die met 
chroom-6 en/of CARC werken? En werden ze nageleefd?). 
Vraag 21d betreft het Arbogerichte beleid bij Defensie. Dat beleid wordt 
mede bepaald door de Arbowetgeving. Beide onderzoeksvragen hebben 
dan ook hetzelfde beoordelingskader. Daarom zijn beide vragen (21b en 
21d) samengevoegd. Het aspect van naleving is opgenomen bij het 
Arbogerichte beleid. 
 
Arbobeleid is het op een bewuste en expliciete wijze beperken van de 
gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen de arbeidsomstandigheden 
van een bedrijf. Om dit beleid voor chroom-6 en CARC binnen de POMS-
sites te kunnen beoordelen, zijn de volgende onderwerpen 
onderscheiden. Het betreft:  

● invoeren Arbobeleidscyclus; 
● uitvoeren Risico-Inventarisatie en -Evaluatie;  
● invoering arbeidshygiënische strategie;  
● geven van voorlichting en onderricht; 
● voeren van (aanvullende) registraties van gevaarlijke stoffen; 
● beleid voor Persoonlijke Beschermingsmiddelen;  
● afnemen van gezondheidskundig/medisch onderzoek. 
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3.2.4 Beantwoording vraag 21b en 21d 
3.2.4.1 Normen / Arbowetgeving op basis van de Documentanalyse (DA) 

Op 1 juni 1985 werd een deel van de Arbowet van toepassing verklaard 
voor Defensie. Dat gebeurde via het Arbeidsomstandighedenbesluit 
Defensie. Daardoor werd een groot aantal bepalingen die voor 
organisaties in de burgersamenleving al eerder van kracht waren, ook 
van toepassing op Defensie. Het betrof vooral verplichtingen op het 
terrein van het ontwikkelen van een Arbobeleidscyclus, het voeren van 
registraties, geven van voorlichting en instructie, het oprichten van een 
Arbodienst en het verrichten van geneeskundig onderzoek.  
Op 1 november 1990 wordt de gehele Arbowet van toepassing op 
Defensie. Vanaf dit moment is ook voor defensie de arbeidshygiënische 
strategie van toepassing: een hiërarchisch systeem voor het nemen van 
preventieve maatregelen, mits deze redelijkerwijs (technisch, 
organisatorisch, financieel) toepasbaar zijn. Zie voor een uitgebreidere 
beschrijving paragraaf 3.5.3. 
Op 1 januari 1994 werd de Arbowet gewijzigd die dus ook van 
toepassing was op Defensie. Deze wijziging had betrekking op de RI&E 
en de verplichte aansluiting bij een Arbodienst. Medewerkers moesten 
verder in de gelegenheid worden gesteld voor een periodiek 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).  
Op 23 februari 1994 trad het Besluit kankerverwekkende stoffen en 
processen in werking. Dit Besluit was ook van toepassing op Defensie. 
De meest relevante punten voor deze rapportage hebben betrekking op 
een register kankerverwekkende stoffen, op aanwijzingen voor het 
bepalen van blootstelling en het toepassen van de arbeidshygiënische 
strategie. Daarnaast werd bepaald dat de werkgever een lijst moest 
bijhouden van medewerkers die werkzaamheden uitvoeren die 
gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid, en het aanbieden van een 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Het redelijkerwijsprincipe is thans 
niet meer geldig voor kankerverwekkende stoffen. 
Op 17 maart 1994 trad de Regeling wettelijke grenswaarden in werking. 
Deze regeling stelde voor tientallen stoffen wettelijke grenswaarden 
vast. De private grenswaarden worden door het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid aangevuld met publieke, dat wil zeggen 
wettelijke, grenswaarden. Deze grenswaarden zijn gebaseerd op 
grenswaarden vastgesteld door de Europese Commissie; en als dat niet 
het geval is, zijn ze gebaseerd op gezondheidskundige adviesrapporten 
van de Gezondheidsraad. Ook in de Regeling wettelijke grenswaarden 
voor kankerverwekkende stoffen, die op 16 april 1994 in werking trad, 
worden voor chroom(III)chromaat (als Cr) en chroomtrioxide (als Cr) 
wettelijke grenswaarden vastgesteld. Deze regeling gold ook voor 
Defensie. 
 
Per 1 juli 1997 trad het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) in 
werking. Dit Arbobesluit verving alle oude besluiten die waren gebaseerd 
op de Veiligheidswet 1934 en de Arbeidsomstandighedenwet. In dit 
Arbobesluit werd voor Defensie aangegeven hoe er met bepaalde zaken 
uit de Arbowet moest worden omgegaan. De essentie van deze 
verplichtingen was niet fundamenteel anders dan onder het Arbobesluit 
Defensie. 
Op 19 mei 2002 werd een wijziging op het Arbobesluit ingevoerd. Enkele 
van de wijzigingen hadden betrekking op een verduidelijking van de 
verplichting tot beoordeling van aard, duur en mate van de blootstelling 
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in een RI&E, en op het geven van doelmatige voorlichting en onderricht 
aan werknemers die aan bepaalde arbeidsrisico’s blootstaan.  
 

3.2.4.2 Arbobeleid POMS op basis van de Documentanalyse (DA)  
De Arbobeleidscyclus (maken van Arbojaarplannen en -verslagen) werd 
toegepast bij POMS Vriezenveen. Van de andere sites zijn geen 
Arbojaarplannen en/of -verslagen in de documenten gevonden. De 
Arbojaarplannen en -verslagen zijn voor een groot deel gebaseerd op 
een RI&E. 
 
Het uitvoeren van een RI&E is een verplichting vanaf 1994. De eerste 
RI&E’s binnen de POMS zijn gemaakt in 1995-1996, met uitzondering 
van POMS Eygelshoven. Deze is in 1998 gestart met een RI&E, maar 
heeft die niet afgerond. NL-POMS kreeg signalen van de Arbodienst en 
de Arbeidsinspectie (Huidige Inspectie-SZW (I-SZW)) dat de RI&E’s niet 
voldoen aan de wettelijke eisen. De aanstaande sluiting van de POMS 
(vanaf 1994 tot en met 2006) werd in interviews aangedragen als 
mogelijke reden om RI&E niet meer te starten. In 2000 eist de 
Arbeidsinspectie echter dat de RI&E moet worden vernieuwd.  
 
Volgens de arbeidshygiënische strategie moet eerst worden gekeken of 
stoffen kunnen worden vervangen. Het vervangen van CARC- en 
chroom-6-bevattende verf werd bemoeilijkt door de afhankelijkheid van 
het US-supply system (Amerikaanse bevoorradingssysteem). Naar het 
oordeel van de Arbodienst werd te vaak een excuus gezocht in de 
verplichting dat de sites gebonden waren aan het Amerikaanse 
bevoorradingssysteem. Het vervangen door een veiligere, 1-
componentige topcoat (CARC), gebeurt op initiatief van de US Army. De 
primer blijft echter de onveiligere 2-componentige verf.  
 
Vanaf 1994 bestaat de verplichting voor het vervangen van chroom-6 
(als kankerverwekkende stof). Pas na het Arbo-incident Twente kwam 
hier aandacht voor. Hoewel de oriëntatie misschien niet primair was 
gericht op het eerste niveau van de arbeidshygiënische strategie, werd 
er wel extra aandacht besteed aan lagere niveaus van de 
arbeidshygiënische strategie: CARC mocht buiten de verfspuitcabine 
alleen handmatig opgebracht worden, PBM zoals pakken met 
overdruksysteem en aanzuiging van (buiten)lucht waren volgens 
geïnterviewden aanwezig. In de spuit- en straalcabines was alles goed 
geregeld, ook wat afzuiging en filters betreft. De zwakke schakel is naar 
het oordeel van de geïnterviewden echter de discipline van de 
medewerkers om de voorschriften steeds te volgen.  
 
De informatie uit Material Safety Data Sheets (MSDS) en 
(Artikel)VeiligheidsInformatiebladen ((A)VIB) werden niet ervaren als 
instrumenten die bijdragen aan een verminderde blootstelling. De 
mappen met papieren MSDS/(A)VIB worden als papieren tijgers 
ervaren. Op de werkvloer is men matig tot niet bekend met MSDS en/of 
(A)VIB. In de RI&E werd meerdere keren aangegeven dat er instructie 
en voorlichting over gevaarlijke stoffen moest worden gegeven. In RI&E 
en Arbojaarplannen en/of -verslagen wordt aangegeven dat de 
etikettering van gevaarlijke stoffen – ook een vorm van voorlichting – 
niet voldeed. Ook door de Arbeidsinspectie werd hier in 1985 op 
gewezen (Vriezenveen). 
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Vanaf 1994 geldt de (aanvullende) verplichting gevaarlijke stoffen te 
registreren. In 1995 constateerde de Arbeidsinspectie tekortkomingen in 
de registratie van POMS Vriezenveen, hoewel deze in de RI&E 1995 wel 
een start (eerste document rondom registratie) had gemaakt met het 
registreren van gevaarlijke stoffen. NL-POMS erkende dat geen van de 
POMS-sites voldeed aan de registratie-eisen en kwam met voorstellen 
dit POMS-breed op te pakken. POMS Vriezenveen leek voorop te blijven 
lopen met de registratie; de andere POMS volgden (met name 
Brunssum). Hun registratie werd echter vaker als verwarrend en 
onvolledig omschreven. De persoonsregistratie kwam moeilijker op 
gang. Alleen bij POMS Vriezenveen lijkt deze ook daadwerkelijk 
verstuurd te zijn. Een document uit 2001 meldt dat 102 werknemers in 
Brunssum en 98 werknemers in Vriezenveen zich hebben laten 
registreren als zijnde ‘mogelijk in aanraking geweest met chromaten’. In 
2006 werd een projectplan opgesteld om de persoonsregistratie (alsnog) 
uit te voeren. Het is niet bekend of dit is gebeurd. 
 
In verschillende documenten (zie onderzoeksvraag 21f) staan overzichten 
met benodigde PBM, die afgestemd waren met de dienstcommissies; toch 
blijkt uit RI&E’s dat niet altijd de juiste beschermingsmiddelen 
beschikbaar waren. Het niet-dragen van de PBM en de afwezigheid van 
systematisch toezicht op het dragen ervan werden in RI&E’s vastgesteld, 
evenals door de Arbodienst en safetyspecialist van Vriezenveen. De 
uitvoering van het PBM-beleid kende dan ook manco’s. 
 
Elke site had een relatie met een Arbodienst. Er werd, volgens de 
Arbojaarverslagen, periodiek gezondheidsonderzoek uitgevoerd op de 
site Vriezenveen. Bij de andere sites bleek dat niet zo te zijn. In 1998 is 
de behoefte geïnventariseerd bij alle sites aan risicokeuringen voor 
werken met chemische stoffen, verf en kunststoffen. Niet duidelijk is of 
die ook zijn uitgevoerd en wat de periodiciteit ervan was. 
 

3.2.4.3 Arbobeleid POMS op basis van de Aanvullende Analyse (AA) 
Volgens het management werd het Arbobeleid bij de POMS centraal 
aangestuurd en inhoudelijk opgesteld door het VKAM-overleg. De 
manager NL-POMS was verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
Arbobeleid. Van de adviseurs waren er 2 respondenten die ervaring 
hadden met het Arbobeleid. Een van deze respondenten meldde dat er 
altijd wel geld was om de plannen uit te voeren, maar dat dat alleen te 
lang duurde doordat alles langs DGW&T moest. Jaarplannen en -
jaarverslagen zouden vaste agendapunten zijn geweest bij overleg met 
de medezeggenschap en met de sitemanager van een van de sites. 
Geen van de medewerkers kon informatie verstrekken over de 
Arbobeleidscyclus.  
Voordat de RI&E’s werden ingevoerd, werd volgens respondenten van 
het management gebruikgemaakt van de standaardrapportages van de 
VS. In de latere RI&E’s werden de risico’s geanalyseerd en werden 
maatregelen ontworpen om die risico’s te beheersen. Naar het oordeel 
van een respondent uit het management waren de problemen medio 
2001 onder controle. Vóór 1998-1999 hebben medewerkers, volgens 
deze respondent, mogelijk in ’chromaatomgevingen’ gewerkt 
waarbinnen mogelijk bovenmatige blootstellingen zijn geweest. 
Toen de RI&E’s werden ontworpen, werd, volgens enkele medewerkers, 
gebruikgemaakt van de ervaringen van de medewerkers. Alleen werden 
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deze laatsten niet geïnformeerd over de maatregelen en de resultaten 
daarvan. De uitvoering van de plannen van aanpak die volgden uit de 
RI&E’s werd als bureaucratisch ervaren, waardoor de uitvoering van de 
maatregelen vaak lang duurde. Andere respondenten uit de categorie 
adviseurs presenteerden een beeld dat de RI&E en het plan van aanpak 
een pro forma aangelegenheid vormden, en dat vaak bij het plan van 
aanpak werd gekozen voor de weg van de minste weerstand. 
 
Gemeld werd vanuit het management dat bij de Amerikanen niet is 
geprobeerd om de verf te vervangen (maatregel aan de bron). Dat zou 
nauwelijks bespreekbaar zijn geweest. Daarom waren de maatregelen 
gericht op de lagere niveaus in de arbeidshygiënische strategie. 
Collectieve maatregelen, zoals in dit geval compartimentering, zijn pas 
later uitgevoerd – niet overal en ook niet altijd in een voldoende 
kwaliteit. Toen de problemen met chroom-6 zich aandienden, is voor 
een tweesporenbeleid gekozen. Het ene was gericht op het voorkómen 
van verdere verspreiding, het efficiënt gebruik van de PBM en het 
uitvoeren van metingen, aldus een adviseur. Op de lange termijn 
beoogde men de invoering van de containmentfilosofie binnen de 
bedrijfsvoering. Daarbij zijn de werktuigbouwkundige aspecten van 
belang en die waren niet zo snel te realiseren. Sommigen respondenten 
vanuit de medewerkers zeiden nooit beschermende technische 
maatregelen te hebben gezien. Anderen zeiden dat pas later fysieke 
afscheidingen zijn gerealiseerd tussen werkplaatsen en de straal- en 
verfcabines. Voor enkele sites werd daarbij opgemerkt dat de kwaliteit 
ervan te wensen overliet. Veel respondenten zeiden ook dat er veel te 
weinig werkplaatsen waren, zeker in de drukke perioden van de 
Golfoorlogen. Daardoor moesten binnen dezelfde ruimten 
werkzaamheden als slijpen, schuren, met verfbussen spuiten en het 
sleutelen aan voertuigen worden uitgevoerd. 
 
Wat voorlichting en onderricht betreft, zegt het merendeel van de 
medewerkers geen instructies of voorlichting te hebben gehad over de 
veiligheidsaspecten van hun werk en ook niet de veiligheidsbladen te 
kennen. Het idee bestaat bij hen dat de leiding meer gericht was op het 
hebben van voorschriften en certificeringen dan dat deze werkelijk 
betekenis hadden voor het veilig werken. Nieuwkomers kregen volgens 
hen ook geen introductie over de veiligheidsaspecten van hun werk. 
Read the book zou een gevleugelde uitdrukking zijn geweest bij 
indiensttreding. 
Ook bij de adviseurs domineert het ‘ontbreken’ van 
veiligheidsinstructies. Dat wil niet zeggen dat ze er niet waren, maar ze 
waren niet gemakkelijk toegankelijk voor de medewerkers. Alleen met 
betrekking tot CARC werd enkele keren gemeld dat deze instructies snel 
kwamen nadat de gezondheidsrisico’s bekend werden. Een respondent 
vertelde dat het wel eens voorkwam dat de informatie niet lager kwam 
dan het management. Dan was het als vertrouwelijk bestempeld. Met 
uitzondering van één respondent had niemand binnen deze groep kennis 
van het Arbo-incident Twente.  
 
Vanuit het management wordt een wat afwijkend beeld gepresenteerd, 
alhoewel hier ook kritische geluiden werden geuit. Zo werd door één 
respondent gemeld dat iedereen, zelfs het administratief personeel, 
werd geïnstrueerd over gevaarlijke stoffen. Spuiters, stralers en 
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monteurs, iedereen zou breed zijn geïnformeerd over chroom-6 en 
CARC; over CARC al in de jaren 1986-1987. Een andere respondent was 
van oordeel dat de certificering niet gericht was op chroom-6, CARC, 
halon of dry cleaning solvent. Het ging meer over procedures. Je moest 
procedures hebben, maar dat wil niet zeggen dat je er ook mee moest 
werken. Papieren veiligheidsbladen waren er niet. Nieuwkomers kregen 
een volledige veiligheidsbriefing en moesten tekenen dat ze die hadden 
begrepen en ontvangen.  
Over registraties gevaarlijke stoffen is weinig informatie gekomen uit de 
interviews en groepsgesprekken. Desgevraagd wisten de medewerkers 
helemaal niets. Vanuit de groep adviseurs was er één die meldde dat er 
eind 1999, begin 2000, beschrijvingen waren van alle gevaarlijke 
stoffen, de samenstelling ervan en de risico’s. Bij het management bleef 
de informatie beperkt tot de mededeling dat na een signaal van de staf 
Arbo KL-formulieren zijn ontwikkeld. Onduidelijk bleef of dat op een 
structurele basis op alle POMS-sites is gebeurd. Een respondent verwees 
naar een persoonsregistratie gevaarlijke stoffen. Deze had betrekking op 
het jaar 2005. 
 
Zo weinig informatie over de registraties, uit de gesprekken kwam des te 
meer naar voren dat dat de persoonlijke beschermingsmiddelen gold – 
met name voor de medewerkers.10 Door hen werd vaak verwezen naar 
kledinglijsten waarop per functie werd weergegeven voor welke PBM de 
medewerker was geautoriseerd. De basisuitrusting werd gevormd door 
een overall, werkhandschoenen, veiligheidsschoenen, een helm en NBC-
masker. Afhankelijk van de functie werd dat meer of minder. De kwaliteit 
van de middelen werd doorgaans als onvoldoende ervaren: eenvoudige 
‘ademmaskertjes’ die alleen het grove stof tegenhielden. De respirators 
met 3M-filterbussen voldeden – volgens hen – ook niet doordat de filters 
niet werden vernieuwd als dat nodig was. Ze kwamen uit de Amerikaanse 
lijn en al na een halfuur lekte de verf door. Als je naar de toolroom ging, 
was de boodschap: ‘draai de oude filter er maar weer op want er is geen 
budget meer voor’. De kwaliteit van de middelen voor de spuiters en 
stralers werd ook vaker als onvoldoende beoordeeld door de 
respondenten: ‘de grit zat gewoon op je lichaam en de kleur van de verf 
zat in je neus’ – zo werd vaker gemeld door de medewerkers. De naleving 
en handhaving werden vrij algemeen als onvoldoende getypeerd. Sancties 
werden niet toegepast. In sommige situaties was naleving van de 
veiligheidsinstructies of het dragen van beschermingsmiddelen lastig in 
verband met te hoge temperatuur of te weinig bewegingsruimte. In de 
ogen van diverse respondenten vormden de sites een 
werkgelegenheidsproject, waardoor er veel medewerkers waren die laag 
opgeleid waren en niet bekend met beschermingsmiddelen. Dat verklaart 
volgens hen de gebrekkige naleving. Daarnaast werd erop gewezen dat 
vooral in de periode van de Golfoorlogen en de Balkanoorlog de productie 
belangrijker was dan de veiligheid. Het perspectief van de mogelijke 
sluitingen speelde ook een rol. We are going to Korea. They are better 
and cheaper – zo zouden de Amerikanen zich vaker hebben geuit. 
Spotpainten werd door velen als een dagelijkse activiteit vermeld die 
verder ging dan enkele plekjes bewerken.  

 
10 Voor de medewerkers zal de nadruk liggen op de uitvoering van het beleid in plaats van 
op het beleid zelf. Het beleid wordt immers niet door de medewerkers ontworpen. 
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Het beeld over de PBM binnen de groep adviseurs is erg wisselend. Een 
deel zegt dat er helemaal niets was, dat er zelfs in 1989 nog geen 
mondkapjes waren. Een ander deel meldt dat er wel 
beschermingsmiddelen waren, maar dat de kwaliteit ervan onvoldoende 
was. Het naleven van het gebruik ervan werd door hen als problematisch 
beschreven. De zwakke schakel is naar het oordeel van de 
geïnterviewden het gebrek aan discipline van de medewerkers om de 
voorschriften steeds te volgen. Er waren ook geen sancties op het niet-
naleven; door een enkeling werd dat verklaard door het jarenlang 
ontbreken van beoordelingsgesprekken, waardoor het moeilijk was 
iemand te ontslaan.  
 
Het management verwijst ook naar een kledinglijst met op de functie 
afgestemde persoonlijke beschermingsmiddelen. Die lijst was uniform en 
gold voor alle sites. Er zouden vanaf het begin voldoende middelen 
beschikbaar zijn geweest waarvan de kwaliteit in de loop van de tijd 
steeds verbeterde. Toezicht op het gebruik van de PBM lag bij de 
supervisor. Dat was niet eenvoudig. Het was een voortdurende strijd en 
er zijn ook straffen opgelegd. Een deel van deze groep ontkent dit juist. 
De naleving was dan ook problematisch. Voor het spotpainten waren, 
volgens enkelen, alleen mondkapjes beschikbaar, geen specifieke 
beschermingsmiddelen, hoewel het spotpainten uitgebreid en voor grote 
oppervlakken werd toegepast binnen de werkplaatsen en hallen. Iemand 
van het management veronderstelde achteraf dat het 
warehousepersoneel, dat deze werkzaamheden veel verrichtte, niet wist 
waar het mee bezig was. 
 
Het laatste onderdeel binnen deze onderzoeksvraag betreft het afnemen 
van gezondheidskundig en medisch onderzoek. Daarover zeggen de 
medewerkers dat niemand is onderzocht op blootstelling aan chroom-6 
of CARC. Enkelen hebben incidenteel bloed- en urineonderzoek gehad. 
Maar niemand weet waarop werd getest. Deze incidentele onderzoeken 
werden volgens hen tot circa 1990 uitgevoerd.  
 
Ook van de adviseurs zegt niemand te zijn onderzocht op blootstelling 
aan chroom-6 of CARC. Onderzoek van bloed of urine is in de POMS-tijd, 
naar hun zeggen, niet gebeurd; wel onderzoek van gehoor, ogen en 
enkele keren longonderzoek. 
 
Volgens het management vonden er tot een bepaalde periode periodieke 
keuringen en medische onderzoeken plaats. Dat was functiegebonden, 
vooral voor stralers en spuiters, preserveerders en monteurs. Er werd 
ook gehooronderzoek uitgevoerd. De onderzoeken van bloed en urine 
zouden zijn beëindigd. De periode waarin is onduidelijk. De ene zegt 
midden jaren 80 de andere in 1998. Defensie zou daartoe hebben 
besloten. Volgens de Arbodienst zou zo’n onderzoek niet nodig zijn als je 
maar de voorschriften uit de risicobladen volgde. Algemeen werd gezegd 
dat niet specifiek op chroom-6 werd gemonitord. 
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3.2.5 Toelichting 21b en 21d11 Normen / Arbowetgeving  
3.2.5.1 Op basis van de Documentanalyse (DA) 

Op 1 juni 1985 werd de Arbowet deels van toepassing verklaard voor 
Defensie. Dat gebeurde via het Arbeidsomstandighedenbesluit Defensie. 
Concreet betekende dit onder meer dat Defensie: 

● Arbobeleid moest ontwikkelen en uitvoeren; 
● een Arbojaarplan en -jaarverslag moest maken; 
● voorlichting en onderricht moest verstrekken; 
● ongevallen en beroepsziekten moest registreren en melden; 
● een Arbodienst, een BedrijfsGeneeskundige Dienst of een 

veiligheidsdienst moest oprichten;  
● geneeskundig onderzoek moest verrichten. 

 
Op 19 oktober 1989 werd een wijziging van het Veiligheidsbesluit 
Fabrieken (VBF) ingevoerd. De belangrijkste veranderingen voor de 
onderzoeksvragen 21b en 21d waren: een concretisering van de 
arbeidshygiënische strategie voor gevaarlijke stoffen indien aanpak aan 
de bron niet mogelijk is. Verder moesten gevaarlijke stoffen worden 
opgenomen in een register. 
 
Op 1 november 1990 werd de gehele Arbowetgeving van toepassing op 
Defensie, waaronder artikel 3. In artikel 3 van de Arbowet staat de 
verplichting preventieve maatregelen te nemen volgens de 
arbeidshygiënische strategie, waarbij primair de risico’s aan de bron 
aangepakt moesten worden en pas als laatste stap Persoonlijke 
Beschermingsmiddelen ter beschikking moesten worden gesteld aan 
werknemers. Op welk niveau van de arbeidshygiënische strategie 
maatregelen worden genomen, is afhankelijk van technische, 
organisatorische en/of financiële mogelijkheden. Dit wordt het 
redelijkerwijsprincipe (of -beginsel) genoemd.  
 
Als gevolg van een Europese richtlijn werd op 1 januari 1994 een 
wijziging van de Arbowet ingevoerd. Deze had onder meer betrekking 
op: 

● Het uitvoeren van de Risico-inventarisatie en Evaluatie (R&IE) en 
verplichte aansluiting bij een Arbodienst12; 

● Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO). De 
medewerkers moesten daartoe in de gelegenheid worden 
gesteld. 

 
Op 23 februari 1994 trad het Besluit kankerverwekkende stoffen en 
processen in werking. Dit Besluit was ook van toepassing op Defensie. 
De meest relevante punten voor deze rapportage waren: 

● Het vastleggen van een aantal gegevens over 
kankerverwekkende stoffen in een register; 

 
11 De beantwoording van deze vraag is geheel gebaseerd op de rapportage van WP8.1. Hier is een 
beknopte weergave opgenomen van de voor Defensie relevante onderdelen. Voor de volledige 
informatie wordt verwezen naar de rapportage van WP8.1.  
12 Een Risico-Inventarisatie en Evaluatie is een voor werkgevers verplicht middel om risico’s te 
herkennen, te wegen en te beheersen. Elke organisatie met personeel moet door een Arbodienst of 
Arbodeskundige laten inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor 
medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd. In deze RI&E moet ook een Plan van Aanpak zijn 
opgenomen. Daarin staat beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de 
geconstateerde risico’s aan te pakken. 
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● Bij de RI&E dient voor het werken met kankerverwekkende 
stoffen in ieder geval de aard, de mate en de duur van de 
blootstelling en de identiteit van de stof worden vastgesteld. Het 
blootstellingsniveau moet worden bepaald daar waar de arbeid 
wordt verricht; 

● De werkgever houdt een lijst bij van werknemers die zijn belast 
met werkzaamheden die volgens de beoordeling gevaar 
opleveren voor de veiligheid en gezondheid. Indien mogelijk 
wordt de ondergane blootstelling vermeld in die lijst; 

● De werkgever moet de arbeidshygiënische strategie toepassen. 
Er geldt een vervangingsplicht voor kankerverwekkende stoffen 
(maatregel aan de bron), mits technisch uitvoerbaar. Het 
zogenaamde redelijkerwijsbeginsel is hier niet van toepassing;  

● Voordat een werknemer gaat werken met kankerverwekkende 
stoffen wordt deze een arbeidsgezondheidskundig onderzoek 
aangeboden. 

 
Vanaf 17 maart 1994 is de Regeling wettelijke grenswaarden van kracht. 
Deze regeling stelde voor tientallen stoffen wettelijke grenswaarden 
vast. De private grenswaarden worden door het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid aangevuld met publieke, dat wil zeggen 
wettelijke grenswaarden. Deze grenswaarden zijn gebaseerd op 
grenswaarden vastgesteld door de Europese Commissie. Als dat niet het 
geval is, zijn ze gebaseerd op gezondheidskundige adviesrapporten van 
de Gezondheidsraad. 
 
In de Regeling wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende 
stoffen, die op 16 april 1994 in werking trad, worden voor 
chroom(III)chromaat (als Cr) en chroomtrioxide (als Cr) wettelijke 
grenswaarden vastgesteld. 
 
Per 1 juli 1997 trad het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) in 
werking. Dit Arbobesluit verving alle oude besluiten die waren gebaseerd 
op de Veiligheidswet 1934 en de Arbeidsomstandighedenwet. In dit 
Arbobesluit werd aangegeven hoe er met bepaalde zaken uit de Arbowet 
moest worden omgegaan voor Defensie. De essentie van deze 
verplichtingen was niet fundamenteel anders dan onder het Arbobesluit 
Defensie. 

Op 19 mei 2002 werd een wijziging op het Arbobesluit ingevoerd. Enkele 
wijzigingen hadden betrekking op: 

● Een verduidelijking van de verplichting tot beoordeling van aard, 
duur en mate van de blootstelling in een RI&E;  

● Het geven van doelmatige voorlichting en onderricht aan 
werknemers die aan bepaalde arbeidsrisico’s blootstaan. Hiervoor 
is een afzonderlijk artikel opgenomen: artikel 4.10e. Dit artikel 
regelt dat aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar 
bestaat voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen voorlichting en 
onderricht moet worden gegeven. Verder regelt dit artikel dat 
werknemers kennis moeten kunnen nemen van de informatie 
over de veiligheid en gezondheid die door de leverancier van een 
gevaarlijke stof wordt verstrekt. 
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 Arbobeleid POMS op basis van de Documentanalyse (DA) 3.2.5.1.1
Arbo-beleidscyclus 
Het maken van een jaarlijks Arbojaarplan en -verslag (de 
Arbobeleidscyclus) geldt voor Defensie vanaf 1985. Het eerste 
Arbojaarplan binnen de POMS-sites is van 1996 en heeft betrekking op 
Vriezenveen. Daarna volgen voor deze site nog de jaargangen 1997 t/m 
2001. Alle waren gebaseerd op een RI&E. Uit de plannen en 
jaarverslagen van Vriezenveen is niet altijd helder wat concreet werd 
gedaan om een geconstateerd verbeterpunt ook te realiseren. Voor de 
andere sites zijn geen Arbojaarplannen en -jaarverslagen aangetroffen 
in de documentenreeks.  
 
Uitvoeren van Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)  
In de RI&E’s uit 1996 is geen directe aandacht voor chroom-6, wel 
indirect voor MSDS’en, voorlichting en het gebruik van PBM. Dat 
verandert in de rapportage van de RI&E Eygelshoven van 2000. Daarin 
werd vermeld dat de uitgevoerde metingen voor strontium-
chromaathoudende stof een ongunstig beeld geven. Zodanig zelfs dat er 
acuut maatregelen werden genomen en aanpassingen werden 
doorgevoerd. 
 
In 1998 is door de Arbodienst gesteld dat de RI&E’s van de POMS-sites 
uit 1996 niet meer voldeden aan de wettelijke eisen. Dat wordt door de 
NL-POMS betwijfeld omdat er geen wezenlijke veranderingen in het 
bedrijfsproces waren opgetreden sedert 1996. Op 24-11-1995 werd de 
NL-POMS-organisatie door de Arbeidsinspectie gewezen op een aantal 
manco’s bij de uitvoering van het Arbobeleid. Een van die manco’s had 
betrekking op de RI&E uit 1996 van Vriezenveen. In februari 2000 werd 
het ontbreken van een actuele RI&E voor Vriezenveen nog eens 
herhaald door de Arbeidsinspectie. Daarop is door de manager NL-POMS 
besloten voor alle nog functionerende sites de RI&E te actualiseren.  
 
Arbeidshygiënische strategie 
De eerste POMS-site is in 1984 in Brunssum geopend. Deze is volgens 
de laatste toen bekende inzichten en stand van de techniek ingericht, 
waardoor het toepassen van een arbeidshygiënische strategie in die 
periode niet aan de orde was. Bovendien geldt deze verplichting pas 
vanaf 1990. Dat veranderde na de resultaten van een CARC-meting in 
1989 in Vriezenveen en na 1998 (metingen naar chroom-6 naar 
aanleiding van het Arbo-incident Twente). Beide meetresultaten gaven 
aanleiding technische maatregelen te nemen. Naar het oordeel van de 
RBB (1989) liggen de maatregelen die tot op heden zijn genomen op het 
vierde niveau van de arbeidshygiënische strategie (PBM). Maatregelen 
op het tweede niveau (collectieve maatregelen: industriële ventilatie) 
zouden haalbaar zijn. Ook worden vanaf 2000 technische maatregelen 
getroffen om de blootstelling aan chroom-6 te verminderen. Een aantal 
van deze voorzieningen kende een lange uitvoeringstermijn, ofschoon 
de middelen ervoor al via de NAVO beschikbaar waren gesteld.  
 
Vanaf 1994 geldt een vervangingsplicht voor kankerverwekkende stoffen 
mits technisch uitvoerbaar. Door NL-POMS is lang aangegeven dat 
vervanging van schadelijke stoffen voor een veiliger alternatief in 
chroom-6 niet mogelijk was. De mogelijkheden voor aanpak aan de bron 
werden op de POMS-sites naar het oordeel van de manager NL-POMS 
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beperkt vanwege de afhankelijkheid van het US-supply systeem: ‘Het 
kunnen inzetten van alternatieve stoffen zal meer uitzondering zijn dan 
regel’. Door het Amerikaanse leger werd ook onderzoek uitgevoerd naar 
alternatieve stoffen. 
 
In februari 1989 heeft USAREUR het werken met 
tweecomponentenpolyurethaanverf ingetrokken. Aansluitend is de 
veiligere één-componentenverfsoort geïntroduceerd. Voor chroom-6 
geldt dat vanaf 2001 geen chroomhoudende lakken meer worden 
bevoorraad. Door de Arbodienst KL worden over de brongerichte aanpak 
in de RI&E 2000-2001 van Vriezenveen ook enkele kritische 
opmerkingen geplaatst: de indruk zou worden gewekt dat (te) 
gemakkelijk wordt toegegeven aan de stand van het beleid van de VS.  
 
In 1994 zijn twee regelingen ingevoerd over wettelijke grenswaarden. 
Daarin is opgenomen dat als een stof boven de wettelijke grenswaarde 
uitkomt, de werkgever direct maatregelen moet nemen om de 
blootstelling onder de grenswaarde te brengen. In een document uit 
2000 over verven met CARC wordt opgemerkt dat de blootstelling lager 
was dan de grenswaarden. 
 
Geven van voorlichting en onderricht 
Uit het Arbojaarplan 1996 van de site Vriezenveen blijkt dat er aandacht 
was voor onderricht over gevaarlijke stoffen, inclusief carcinogene en 
repro-toxische stoffen. Dat komt in bijna elk Arboplan van deze site 
terug. Er worden geen concrete activiteiten vermeld, met uitzondering 
van de aanmelding van 13 personen voor een cursus over omgaan met 
gevaarlijke stoffen (ref. 214). Of eerder dan 1998 bij de POMS-sites ook 
aandacht was voor onderricht, blijkt niet uit de Documentanalyse (DA). 
Na het Arbo-incident Twente zijn meer documenten aangetroffen 
waaruit blijkt dat cursussen over het omgaan met gevaarlijke stoffen, 
waaronder chroom-6, werden georganiseerd, ook voor de POMS-sites. 
In een faxbericht van 27 juni 2001 van Staf NL-POMS facility 
Management aan DPO Den Haag is een opgave verstrekt voor deelname 
aan een cursus ‘Veilig omgaan met Chromaten’ van in totaal 158 
personen. Het betrof medewerkers van de sites Brunssum en 
Vriezenveen van de afdelingen Tracks, Wheels, Engineers, Preservering 
en ATS. Het is niet duidelijk of deze cursus ook is gevolgd door deze 
medewerkers.  
Naar aanleiding van het CARC-onderzoek in 1989 op de site 
Vriezenveen, werd geadviseerd om medewerkers die met CARC werken 
over de gezondheidsrisico’s ervan te informeren.  
 
In 1998 stappen de POMS-sites uit het Respiratory Program Monitor 
(RPM) van de VS, waarvoor enkele POMS-site medewerkers net de 
opleiding hadden afgerond. Deze opleiding was gericht op het 
onderhoud, het juiste gebruik en het aanmeten van de 
ademhalingsbescherming en op hoe voorlichting aan andere gebruikers 
kon worden gegeven. De reden voor het stoppen met dit programma 
was dat de Nederlandse wetgeving de werkgever al verplichtte om PBM 
te verstrekken en daarbij instructies te geven. De bestaande voorlichting 
en instructie voldeden. 
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De verplichte etikettering vertoonde manco’s. Zo heeft de site 
Vriezenveen een aanwijzing van de Arbeidsinspectie ontvangen over de 
etikettering in 2000. In het Arbojaarplan 1997 van de site Vriezenveen 
werd ook al als onderwerp vermeld ‘onderzoek haalbaarheid etikettering 
gevaarlijke stoffen’ en dit komt enkele jaren terug in de 
Arbojaarplannen. De verplichting daartoe bestaat voor Defensie sinds 
1985. In het Arbojaarverslag van Vriezenveen 2001 werd gemeld dat 
het merendeel van het personeel niet op de hoogte is van de betekenis 
van de gebruikte pictogrammen. Uit andere documenten blijken ook 
twijfels over de effectiviteit van de MSDS’en, zoals uit het volgende 
citaat blijkt: ‘Het is een utopie om te veronderstellen dat een 
monteur/preserveerder de bus met verf vergelijkt met de MSDS, laat 
staan dat hij een goede interpretatie zou kunnen geven van de 
opgesomde situatie. […] een etiket met standaard pictogrammen 
(doodshoofd et cetera) zou meer effect hebben’. In Eygelshoven 
ontbraken gevaaretiketten, zo blijkt uit de RI&E van 2000. Waarop werd 
gereageerd in het plan van aanpak dat per 2-1-2001 alle vereiste 
etiketten beschikbaar zouden zijn. Of dit ook is gerealiseerd, kon niet 
worden vastgesteld. 
 
De medewerkers moeten kennis kunnen nemen van de informatie over 
veiligheid en gezondheid die door de leverancier, al dan niet daartoe 
verplicht door de wet, werd verstrekt. Zoals AVIB’s (Artikel Veiligheid 
Informatie Blad), MSDS (Material Safety Data Sheet, dit is de 
Engelstalige versie van een AVIB) en dergelijke. De AVIB’s en MSDS’en 
zijn aanwezig en centraal op kantoren opgeslagen binnen de sites. De 
Arbodienst KL adviseert deze dáár op te slaan waar met de gevaarlijke 
stoffen wordt gewerkt. De sites vinden dat niet werkbaar en archiveren 
vervolgens deze info bij elke supervisor, waar alle bladen in het 
Nederlands aanwezig moeten zijn. Uit de RI&E 2000 Eygelshoven blijkt 
dat er geen productveiligheidsbladen zijn. De uitgebreide MSDS-
informatie van alle US-producten is wel aanwezig en beschikbaar. De 
AVIB’s komen zo snel mogelijk, zo werd gemeld. De omvang, maar ook 
de gedetailleerdheid van de veiligheidsinformatie, worden als weinig 
uitnodigend ervaren door de medewerkers. Bij werkoverleggen waren 
arbeidsomstandigheden een vast agendapunt. Naast 
werkomstandigheden, konden ook nieuwe MSDS’en en AVIB’s (maar ook 
SOP’s en WAM’s) een aandachtspunt van het werkoverleg zijn.  
In een verslag van een getuigenverhoor werd een beeld geschetst van 
het beleid voor werkinstructies en toezicht. Daar werd aan toegevoegd 
‘zo ging het volgens het boekje en zo zou het in de praktijk ook moeten 
zijn gegaan’.  
 
Voeren van (aanvullende) registraties gevaarlijke stoffen 
De verplichting tot registratie is van 1-1-1994. De Arbeidsinspectie 
constateerde in november 1995 tekortkomingen bij de registraties van 
gevaarlijke stoffen en kankerverwekkende stoffen bij de site 
Vriezenveen. De manager NL-POMS onderkende in een reactie dat op 
alle sites deze registraties, zoals de wet die voorschrijft, ontbraken, 
ofschoon in twee bijlagen van de RI&E van deze site overzichten van de 
gevaarlijke en carcinogene stoffen waren opgenomen. De actualiteit 
ervan was echter nog niet voldoende. In dezelfde reactie werd ook door 
de manager NL-POMS opgemerkt dat er goede productinformatie 
beschikbaar was om het register te kunnen opstellen, maar dat het 
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ontbreken ervan in de praktijk niet of nauwelijks als een potentieel risico 
werd ervaren. Niettemin zou het register, zoals verlangd door de wet, 
worden opgesteld. In de periode vanaf 1996 tot 1998, en later nog in 
2005, zijn diverse documenten aangetroffen over de registraties. Het 
ging dan met name over de ontwikkeling ervan en de afspraken die 
daarover zijn gemaakt. Zo werd in 1996 door de Arbo- en 
Milieuspecialist aan de manager van de site Vriezenveen gemeld dat er 
op de site een rondgang was gedaan en op grond daarvan een 
registratie gevaarlijke stoffen en een aanvullende registratie van 
kankerverwekkende stoffen was gemaakt. In december 1996 werd door 
de manager NL-POMS advies gevraagd in hoeverre de aanwezigheid van 
carcinogene stoffen in de producten die op de sites worden gebruikt een 
verhoogd risico vormen voor de medewerkers. In oktober 1997 vroeg 
POMS Vriezenveen als eerste site de arbeidshygiënist om hun registratie 
te beoordelen. Uit correspondentie met de Arbodienst uit 1998 blijkt dat 
de toegepaste methodiek voor de registratie van de carcinogene stoffen 
nog niet volledig toereikend was. Op sommige sites werden de 
registraties als verwarrend beoordeeld. In oktober 1997 stelde een 
vertegenwoordiger van de Supply Support Activity (SSA) voor om 
nieuwe producten centraal te registreren en informatie over de stoffen 
met de producten mee te sturen naar de sites. Latere documenten 
bevestigen dat dit binnen enkele maanden is ingevoerd. Een 
auditrapport van januari 1998 meldde dat in de nieuwste versie SOP 6.6 
de verplichting tot registratie is opgenomen en dat een gedetailleerde 
werkinstructie RST is gemaakt.  
Binnen het overleg van de Interservice Comité Arbeidsomstandigheden 
(ICAA) werd in augustus 2000 gesproken over het invoeren van een 
defensiebreed centraal registratiesysteem voor gevaarlijke stoffen 
(PRISCAM, later DAMIS). Binnen dit systeem konden nog geen 
persoonsgegevens worden geregistreerd. Hiervoor moest een koppeling 
worden gemaakt met bestaande personeelssystemen. 
 
Op de site Brunssum is in het kader van een Arborondgang in 2000 voor 
de RI&E vastgesteld dat deze registratie aanwezig was. De actualiteit 
ervan was onduidelijk. 
 
Voor een deel van de registratieplichtige gevaarlijke stoffen is ook nog 
een persoonsregistratie verplicht. Deze verplichting bestaat wanneer de 
werkzaamheden volgens de beoordeling gevaar opleveren voor de 
veiligheid en gezondheid van de werknemer of, zoals bij asbest, het 
wettelijke niveau wordt overschreden. Het gaat onder meer om 
kankerverwekkende stoffen en processen. Persoonsregistratie geldt niet 
onder alle omstandigheden, maar pas dan wanneer de beoordeling 
daartoe aanleiding geeft. In een brief van de directeur Personeel van 6 
mei 2000 is vermeld dat deze verplichting bestaat sedert 1 januari 
1994.  
 
Uit het Arbojaarverslag 2001 van Vriezenveen blijkt dat een 
persoonsregistratie is ontwikkeld en ingevoerd. Afronding van het gehele 
project werd voorzien in 2002. Met als basis de wettelijke verplichting 
vanuit de Arbowet, heeft de staatssecretaris van Defensie alle 
defensiebedrijven schriftelijk opgedragen te voldoen aan de wettelijke 
verplichting om te komen tot een betrouwbaar dossier 
Persoonsregistratie Gevaarlijke Stoffen: ‘In het kader van de 
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werkgeversverplichtingen in de Arbowet en -regelgeving en met het oog 
op de zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid en gezondheid van 
het personeel, acht ik het gewenst dat op korte termijn een aanvang 
wordt gemaakt met de persoonsregistratie gevaarlijke stoffen.’  
 
Alleen met betrekking tot chroom is in de documenten een vermelding 
van persoonsregistratie gevonden. In oktober 1999 stuurde het hoofd 
p&o van de site Vriezenveen aan alle afdelingshoofden/supervisors het 
formulier registratie/inventarisatie strontiumchromaat toe. In dezelfde 
periode stuurde het hoofd Arbocentrum NO Nederland aan POMS 
Vriezenveen (hoofd p&o) een ‘Medisch registratieformulier vermoedelijke 
blootstelling chromaten’ toe. Een document uit 2001 meldt dat 102 
werknemers in Brunssum en 98 werknemers in Vriezenveen zich hebben 
laten registreren als zijnde ‘mogelijk in aanraking geweest met 
chromaten’. Onbekend is of er vervolgacties zijn geweest.  
Opvallend is dat in de documentenreeks een document is aangetroffen 
van 9-1-2006 over een projectbeschrijving Persoonsregistratie 
Gevaarlijke stoffen NL-POMS (ref. 382). In 2005 lijken er dus nog geen 
persoonsregistraties gevaarlijke stoffen te zijn zoals bedoeld in de 
Arbowet, en dat doet ook twijfelen aan de kwaliteit van de 
persoonsregistratie in Vriezenveen.  
 
In de jaarverslagen van Vriezenveen is over het uitgevoerde Arbobeleid 
aandacht besteed aan ongevallen en beroepsziekten.  
 
Beleid op Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 
Het laagste niveau in de arbeidshygiënische strategie zijn de 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Daarvoor golden regels voor zowel 
de werkgever als de werknemer: de werkgever moest deze middelen ter 
beschikking stellen en de medewerker was verplicht deze te gebruiken. 
Uit diverse documenten blijkt dat overzichten werden opgesteld voor de 
PBM’s voor diverse functies en dat die met de 
medezeggenschapscommissies werden afgestemd. Uit een brief van de 
manager NL-POMS van 23 januari 1997 aan alle sitemanagers blijkt dat 
een nieuwe PBM-lijst is opgesteld. Totdat deze is goedgekeurd, blijft de 
oude lijst nog van kracht (ref. 175).  
In de RI&E van Vriezenveen uit 1995 is als knelpunt vanuit de groep 
Infra geformuleerd dat de geautoriseerde PBM’s nog niet zijn verstrekt. 
Als mogelijke oplossing werd vermeld ‘verstrekken’. Uit de groep 
magazijnpersoneel kwam als knelpunt naar voren dat er geen 
passende/doelmatige PBM’s waren. Als mogelijke oplossing werd 
gesuggereerd ‘nader onderzoek tijdens werkoverleg?’. In de groep 
‘monteurs’ is geen knelpunt over het verstrekken van PBM’s 
geformuleerd.  
 
In de RI&E’s van de site Eygelshoven is een aantal probleempunten over 
de PBM vermeld. Bron daarvoor was de enquête die binnen het RI&E 
project is uitgevoerd. De probleempunten waren: geen keuze uit 
verschillende soorten PBM’s, beschadigde of kapotte PBM, vuile PBM en 
niet weten hoe en wanneer de PBM moesten worden gebruikt. Er was 
geen info opgenomen over de aantallen respondenten die deze klachten 
hebben geuit.  
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In de RI&E’s werden vrij algemeen het gebrek aan naleving van het 
gebruik van de PBM en de handhaving ervan vermeld. Dat gold ook voor 
het navolgen van de voorschriften en instructies die in de WAM’s waren 
opgenomen. Dat kwam bij vrijwel alle groepen in Vriezenveen terug, 
evenals bij de andere sites, en dat over een reeks van jaren. Door de 
lokale Arbo- en milieuspecialist werd dit ook gerapporteerd. Behalve 
‘oplossingen’ als ‘meer toezicht’, werd ook geopperd om, na 
herhaaldelijke waarschuwingen, persoonsdossiers op te bouwen over het 
naleefgedrag.  
De Arbodienst constateerde ook dat vaker geen PBM wordt gebruikt, ook 
na 1998, en dat eerdere adviezen over de reductie blootstelling risico's 
bij de site Vriezenveen nog niet waren opgevolgd. Het gebrek aan het 
gebruik van de PBM komt ook veelvuldig terug bij de interviews. 
Hetgeen overigens nooit een reden was, bij het stelselmatig negeren 
ervan, voor ontslag, zo blijkt uit de interviews.  
 
Gezondheidskundig/medisch onderzoek 
Medische keuringen werden niet jaarlijks uitgevoerd op de site 
Vriezenveen, zo blijkt uit een brief van de sitemanager aan de 
Arbodienst KL van 3 november 1998. Daarin werd gevraagd om 
schriftelijk te bevestigen dat het uitstel ervan geen medische gevolgen 
heeft voor de betrokkenen.  
 
Op 7-5-1998 deed de NL-POMS een opgave van de behoefte aan 
risicokeuringen voor alle sites aan de staf Arbodienst KL voor een 
offerte. Het ging onder meer om persluchtdragers, werkenden met 
chemische stoffen en werkenden met verf en kunststoffen. Er is geen 
info of deze keuringen ook zijn uitgevoerd. 

 
VlB en instructie 
De informatie uit de interviews laat weer een wisselend beeld zien. Een 
deel van de geïnterviewden schetst het beeld dat iedereen bij de start 
van zijn functie volledig werd ingewerkt, met instructie over gevaarlijke 
stoffen, ook voor het administratief personeel. Er werden jaarlijkse 
veiligheidstrainingen gehouden. Enkele geïnterviewden konden over dit 
onderwerp echter niet zoveel informatie verstrekken. Ze waren er steeds 
van uitgegaan dat de instructies die waren opgesteld wel zouden worden 
opgevolgd en gecontroleerd door de daarvoor verantwoordelijke 
functionarissen. De schilderstraining van de KLu van 1973, waarin al 
werd gewaarschuwd voor strontiumchromaat, werd niet toegepast 
binnen de NL-POMS, zo antwoordde een geïnterviewde. De NL-POMS 
waren van die training toen niet op de hoogte. 
 
Vervanging stoffen 
Ook in interviews werd de afhankelijkheid van de US Army bij de 
productlevering als vertragende reden aangegeven bij het zoeken naar 
alternatieven.  
 
Persoonsregistratie 
De geïnterviewden zeggen geen herinnering te hebben aan deze 
formulieren. In hun herinnering zijn ze in 1998-1999 geconfronteerd 
met de chromaatproblematiek. Daarna zijn metingen uitgevoerd, 
maatregelen getroffen en vervolgmetingen uitgevoerd. Naar het oordeel 
van deze geïnterviewden had men op de sites medio 2002 het probleem 
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onder controle en werkte het personeel niet meer in zo’n kwetsbare 
omgeving. Vóór 1998-1999 hebben mensen in zodanige situaties 
gewerkt dat niet kan worden uitgesloten dat bovenmatige 
blootstellingen aan chroomverbindingen zich hebben voorgedaan, 
volgens deze geïnterviewden. 
 

3.2.5.2 Arbobeleid POMS op basis van Aanvullende Analyse (AA) 
 Arbo-beleidscyclus 3.2.5.2.1

Medewerkers:  
Geen informatie 
  
Adviseurs: 
Er was één respondent die ervaring had met Arbobeleid. De jaarplannen 
en jaarverslagen werden op de site uitgevoerd op basis van een RI&E. 
Zijn ervaring was dat er altijd geld was om de plannen ook uit te 
voeren. Alleen duurde dat veel te lang doordat alles langs DGW&T 
moest. 
  
Management:  
Het Arbobeleid voor de POMS-sites werd centraal aangestuurd en 
inhoudelijk opgesteld in het VKAM-overleg. Dat gold voor alle sites. De 
manager NL-POMS was verantwoordelijk voor het Arbobeleid en de 
uitvoering ervan. De uitvoering van het beleid was makkelijker als kon 
worden aangetoond dat de vereiste middelen noodzakelijk waren op 
grond van de Arbowet. De Nederlandse wet/regelgeving zou leidend zijn 
geweest 
  

 Uitvoeren van Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) 3.2.5.2.2
Medewerkers:  
De RI&E’s werden op werkvloerniveau gemaakt. Over de resultaten 
daarvan en de maatregelen die daaruit volgden werden de medewerkers 
niet geïnformeerd. 
  
Adviseurs: 
Door de relatiebeheerder van Arbo KL voor de POMS-sites is bij zijn 
aantreden, circa 1998, het opstellen van de RI&E’s als een van de eerste 
zaken opgepakt. Ze hadden toen al klaar moeten zijn geweest. De 
RI&E’s leidden tot een plan van aanpak en werd ook uitgevoerd. Het was 
dus meer dan alleen maar papier. De safety manager had de leiding 
over de verbeterplannen. Het tempo van de uitvoering werd als erg 
bureaucratisch en daardoor traag beoordeeld. Alles moest langs DGW 
&T. 
  
Management:  
Voordat de RI&E’s werden ingevoerd, werd gebruikgemaakt van de 
standaard rapportages van de VS. In de latere RI&E’s werden de risico’s 
geanalyseerd en maatregelen ontworpen om die risico’s te beheersen. 
Daarbij werd ook aan de NAVO voorgehouden om de infrastructuur aan 
te passen. Er is onder meer bronafzuiging ingevoerd en er zijn metingen 
verricht. De RI&E’s werden in overleg met de medewerkers opgesteld en 
met de Arbodienst kortgesloten. Naar het oordeel van één respondent 
waren vanaf medio 2001 de problemen onder controle. Vóór 1998-1999 
hebben medewerkers mogelijk in ’chromaatomgevingen’ gewerkt 
waarbinnen bovenmatige blootstellingen mogelijk zijn geweest. Eén 
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respondent vertelde dat ze eind 1995 een RI&E ter beoordeling hebben 
opgestuurd, maar daar nooit een reactie op hebben gekregen. Dat 
opsturen was naar zijn oordeel meer voor de vorm. Enkelen konden zich 
niet herinneren of RI&E’s zijn opgesteld. 
  

 Arbeidshygiënische strategie 3.2.5.2.3
Medewerkers:  
Respondenten vertelden dat pas later in de POMS-periode fysieke 
afscheidingen zijn gerealiseerd tussen de werkplaatsen en de straal- en 
verfcabines, maar niet overal. Daarbij werd voor enkele sites wel 
aangetekend dat de kwaliteit ervan te wensen overliet. Bij de site 
Brunssum is bij de afdeling Preservation een brandoefening gehouden 
waarbij de rook aan alle kanten door de halfsteensmuur zou zijn 
gekomen. De deuren van de cabines sloten ook niet goed, terwijl 
reparatie ervan erg lang op zich liet wachten. Een geplande muur tussen 
Preservation en de cabines in Brunssum, waarvoor het budget 
beschikbaar was, is nooit uitgevoerd. In Vriezenveen is, in 1999, wel 
zo’n muur gerealiseerd, met luchtdouches. Deze douches zijn na 2002 
gerealiseerd. 
Er waren centrale afzuigsystemen, maar op basis van hercirculatie, 
waardoor de stof in de ruimte werd verspreid. Respondenten meldden 
dat men bij andere afdelingen de verf kon ruiken. De schuurmachines 
waren niet voorzien van afzuiging. Later, bijna op het einde, zou in 
Vriezenveen een centrale stofafzuiging zijn gerealiseerd. Diverse 
respondenten meldden ook dat de afzuigsystemen, voor de uitlaten, niet 
voldeden; dit doordat de uitlaten van de Amerikaanse trucs boven op de 
voertuigen zaten en de putten beneden, waardoor de slag steeds 
dubbelklapte. Veel respondenten zeiden dat er te weinig werkplekken 
waren, zeker in de drukke perioden van de Golfoorlogen, waardoor 
binnen dezelfde ruimten werkzaamheden als slijpen, schuren, met 
verfbussen spuiten en het sleutelen aan voertuigen werden uitgevoerd. 
  
Adviseurs:  
Veel respondenten meldden dat er geen technische beschermende 
maatregelen waren of dat ze daar geen kennis over droegen. Eén 
veronderstelde dat bij Preservation in de spuitcabines wel een afzuiging 
zal zijn geweest. Er werd nadrukkelijk gewezen op de verschillen in lay-
out van de sites. De site Eygelshoven was anders dan die in Brunssum. 
In Eygelshoven bevonden zich een centrale luchtverversing en 
luchtafvoer waar alles op was aangesloten, zonder een afscheiding van 
de werkplaatsen waar met gevaarlijke stoffen werd gewerkt. Wat in de 
werkplaatsen gebeurde, had dan ook gevolgen voor anderen buiten de 
werkplaatsen. 
Toen de problemen met chroom-6 zich aandienden, is een 
tweesporenbeleid ontwikkeld: een voor de korte en een voor de lange 
termijn. De korte termijn was gericht op het voorkómen van verdere 
verspreiding en op het efficiënt gebruik van PBM en uitvoeren van 
metingen. De langere termijn was gericht op de containmentfilosofie. 
Daarbij zijn de werktuigbouwkundige aspecten van belang, en die zijn 
niet zo snel te realiseren. De financiering werd als een probleem 
geschetst: deze was vaak onduidelijk, deels Amerikaans, deels NAVO en 
soms ook via de KL. De discussie over het voortbestaan van de sites 
werd ook als een belemmering gezien voor de realisering van de 
containmentfilosofie. Ook voor andere risico’s dan chroom-6 en/of CARC 
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werd aandacht besteed aan het oplossen van de oorzaak van een 
probleem in plaats van alleen beschermende middelen te verstrekken. 
  
Management: 
Een aantal respondenten zei dat nooit is gekeken naar of de Amerikanen 
de verf wilden vervangen. Dat was haast onbespreekbaar. Het 
aanpakken van de hercirculatie – van belang bij blootstellingen – vergde 
technische aanpassingen die vaak niet konden worden gerealiseerd. 
Daarom zijn andere maatregelen getroffen, bijvoorbeeld het plaatsen 
van luchtdouches, het aanbrengen van een wand tussen de spuitcabine 
en de reguliere werkplaats in Vriezenveen, speciale kleding voor de 
straler en spuiter, en de aanschaf van speciale gereedschappen. 
Metingen werden uitgevoerd om vast te stellen of de genomen 
maatregelen ook effectief waren. Een respondent verklaarde dat hij 
nooit beschermende technische voorzieningen zoals een luchtdouche op 
de site (Eygelshoven) heeft gezien.  
 

 Geven van voorlichting en onderricht 3.2.5.2.4
Medewerkers:  
Het merendeel van de respondenten zegt geen instructies of voorlichting 
te hebben gehad over de veiligheidsaspecten van hun werk en ook niet 
de veiligheidsbladen te kennen. Voor CARC zou wel zijn gewaarschuwd. 
Die bladen waren opgeslagen in mappen bij de veiligheidsfunctionaris of 
als spreadsheets in de computer. ‘Je ontving een ‘joborder’ in het Engels 
en begin maar’. Enkelen zeggen wel de MSDS’en te kennen, maar die 
hadden betrekking op de wijze van opslag en vervoer van gevaarlijke 
stoffen; niet op het werken met die stoffen. De safety-specialisten 
hadden naar het oordeel van enkelen de supervisors moeten instrueren, 
maar dat gebeurde volgens hen niet. Later, eind jaren 90, zouden er wel 
MSDS’en zijn geweest. Maar die waren dan weer vaak in technisch 
Engels gesteld. Een korte periode zijn deze nog wel vertaald; door 
bezuinigingen zou hiermee zijn gestopt. Bij de medewerkers bestond het 
idee dat de leiding meer gericht was op het hebben van voorschriften en 
certificeringen dan dat ze werkelijke betekenis hadden voor het veilig 
werken; ‘Er zou iemand van een inspectie kunnen komen en zo’n kast 
openmaken en geen voorschriften aantreffen’, zo vatte een van de 
respondenten het samen. Er waren ook andere geluiden. Een supervisor 
van de site haalde de groep periodiek bij elkaar en dan werden er 
mededelingen gedaan over Arbo, milieu en gereedschaptechnische 
zaken. Nieuwkomers kregen naar eigen zeggen geen introductie in de 
veiligheidsaspecten van hun werk. Je werd voorgesteld aan je collega 
door de voorman, en die collega vertelde dan wat je zou moeten gaan 
doen. Dat betekende uitleg over het werk waarvoor je was aangenomen, 
maar niet over de veiligheidsinstructies. Een gevleugelde uitspraak bij 
indiensttreding zou zijn geweest read the book. 
 
‘De veiligheidsman was van overheidswege opgedrongen. Die zat daar 
maar. Je had er niets aan, je kon hem niets vragen over veiligheid, je 
mocht hem niets zeggen over veiligheid. Hij gaf één keer per twee 
weken zijn blaadje uit, het bedrijfsblad. Daar schreef hij dan vaak iets 
hilarisch in. Bijvoorbeeld, mensen denk eraan, niet fluiten op de trap, 
rechts houden op de trappen. Soms denk ik dan bij mijn eigen: man, 
man, man, wat heb je nou aan zo’n flauwekul. Iedereen vond die man 
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op het einde een aanfluiting. We hadden een veiligheidsman in dienst, 
maar hij kende zijn verantwoordelijkheid absoluut niet. 
Begin jaren 90 ben ik op een andere afdeling gaan werken. Toen kwam 
ik veel in aanraking met allerlei stoffen omdat ik die ontving. Ik zat in 
een ontvangst- en verzendwerkplaats. Daar heb ik de veiligheidsman 
wel eens op aangesproken. Ik zeg: “Ik ben hier honderden paren 
handschoenen aan het verpakken.” We hadden een opslag van asbest 
handschoenen, hele rekken vol, die zaten in dozen verpakt. Je zat de 
hele dag die handschoenen open te maken en te verdelen. Dus toen 
sprak ik de veiligheidsman eropaan van “is die asbest nou niet 
gevaarlijk”? Dan zei hij: “Nee, dat is gezonde asbest en als je het niet 
vertrouwt dan zet je maar een mondkapje op.” Op de laatste partij 
handschoenen die we toen weg hebben moeten sturen, moesten we met 
grote rode letters ‘asbest’ schrijven. Ik kreeg van hogerhand te horen: 
“Verpak ze maar, dit zijn de laatste.” Met veel tegenstribbelen heb ik het 
toch maar gedaan. Je moest ook aan je gezin denken.’ 
  
Bijna niemand was op de hoogte van het Arbo-incident Twente toen dat 
zich afspeelde in 1998. Eén respondent meldde dat de stukken daarover 
als vertrouwelijk waren bestempeld en dat een veiligheidsfunctionaris 
daarover een spreekverbod opgelegd zou hebben gekregen. Een andere 
respondent wees nog op een wezenlijk verschil over 
veiligheidsinstructies tussen de POMS-sites en DSM, waar de respondent 
ook heeft gewerkt. Daar werden de instructies ook inhoudelijk uitgelegd 
in plaats van, zoals bij de POMS-site, het overhandigen van een papier 
dat je moest tekenen voor ontvangst en dat je de inhoud ervan had 
begrepen. 
  
Adviseurs: 
Het ontbreken van veiligheidsinstructies domineert ook binnen deze 
groep. Dat wil niet zeggen dat ze er niet waren, maar dat ze niet 
gemakkelijk toegankelijk waren voor de medewerkers. Binnen de 
Amerikaanse lijn was er FedLog, een informatiesysteem waarin je 
productspecifieke eigenschappen kon opzoeken. Als je tenminste de weg 
kende binnen dat systeem. De veiligheidsman werd geacht zijn kennis te 
delen met de supervisors en de voormannen. Voor elke werkzaamheid 
waren een SOP en een werkinstructie aanwezig. De supervisors moesten 
dat dan doorgeleiden naar de medewerkers. 
Eén respondent vertelde dat het wel eens voorkwam dat de informatie 
niet lager kwam dan het management. Dan was het als vertrouwelijk 
bestempeld. Met uitzondering van één respondent had niemand binnen 
deze groep kennis van het Arbo-incident Twente. Degene die er wel van 
wist, was de opsteller van een van de onderzoeken naar aanleiding van 
dat incident. De inhoud van de rapportage is gepresenteerd aan het 
personeel en leiding in Vriezenveen. Een ander gevolg van dit incident 
was dat een cursus ‘Omgaan met gevaarlijke stoffen’ werd ontworpen. 
  
Management: 
Door één respondent werd gemeld dat iedereen, zelfs het administratief 
personeel, werd geïnstrueerd over gevaarlijke stoffen. Spuiters, stralers 
en monteurs, iedereen zou breed zijn geïnformeerd over chroom-6 en 
CARC. Over CARC al in de jaren 1986-1987. 
De AVIB’s zaten aan de producten en in mappen. Aanvankelijk 
Engelstalig, later werden ze vertaald. Het merendeel zegt niet te weten 



RIVM Rapport 2018-0052 

Pagina 60 van 159 

hoe deze informatie bij de medewerkers kwam, maar ze gingen ervan 
uit dat die instructies ook werden opgevolgd. Het hoofd van de afdeling 
was daar verantwoordelijk voor. Eén respondent zei dat het 
vergelijkbaar was met zo iets als ISO-certificering: als je het proces 
maar beschrijft, dan ben je klaar. Vanuit de Arbomilieuhoek werd 
regelmatig de klacht van medewerkers doorgegeven dat de etikettering 
een grote administratieve rompslomp was in plaats van een hulpmiddel. 
Desgevraagd werd gemeld dat de cursus van de KLu uit 1973 waarin al 
over de risico’s van strontiumchromaat werd gesproken, niet bij de 
POMS-sites is gebruikt. Nieuwkomers kregen een volledige 
veiligheidsbriefing en moesten tekenen dat ze die hadden ontvangen en 
begrepen. Midden jaren 90 is certificering ingevoerd. De toenmalige 
sitemanager, zo meldde een respondent, was wel gericht op veiligheid. 
Maar die certificering had geen betrekking op chroom-6, CARC, halon of 
dry cleaning solvent. Het ging meer over procedures. Je moest ze 
hebben, maar dat wil niet zeggen dat je er ook mee moest werken. 
‘Papieren veiligheidsbladen hadden we ook niet.’ Binnen deze groep is er 
één respondent die toen kennis droeg van het Arbo-incident Twente en 
die wist dat dat heeft geleid tot diverse onderzoeken binnen de KL. 
  
‘In de Europese regelgeving mag ‘sulfuric acid’, accuzuur, niet méér 
geconcentreerd zijn dan 75%. Amerikanen werken met 96%. Dus toen 
we dat moesten vervoeren van onze site naar ergens in Duitsland, vroeg 
ik, hoe kan dat nou, want de Nederlandse en de Europese wetgeving 
zeggen dat de maximale concentratie 75% is. Hier staat op: 96%. Nee, 
dat bestaat niet, zei de inspecteur van Corps Controleur Gevaarlijke 
Stoffen Koninklijke Landmacht. Ja, jongen ik kan je een emmer 
opsturen, maar hier staat toch echt 96%. Wat hebben we toen 
afgesproken? Eén van de chauffeurs is met de Amerikaanse chauffeur 
meegereden tot aan de grens zonder gevarenclassificatie, geen 
gevarenborden aan de zijkant, want het kon niet, je was immers iets 
aan het vervoeren dat niet bestond. Dat was vóór de eenwording van de 
twee Duitslanden. Aan de grens zijn die gevarenborden gemonteerd en 
de chauffeur, de Amerikaan, kreeg zijn papieren overhandigd, want nu 
is het gevaarlijk. Ja, waarom heb ik die niet eerder gekregen? Nee, dat 
mogen wij niet vervoeren in Nederland. Zo werd dat opgelost.’ 
  

 Voeren van (aanvullende) registraties gevaarlijke stoffen 3.2.5.2.5
Medewerker:  
Uit de gesprekken komt ten dele het beeld naar voren dat de 
medewerkers de etikettering en de AVIB’s een grote administratieve 
verplichting vonden in plaats van een hulpmiddel voor het werken met 
gevaarlijke stoffen. In zijn algemeenheid werd de informatie over 
veiligheid door de medewerkers als te gedetailleerd en weinig 
uitnodigend ervaren.  
 
Adviseurs: 
Eén respondent meldde dat er eind 1999, begin 2000 beschrijvingen 
waren van alle gevaarlijke stoffen, de samenstelling en de risico’s ervan. 
Verder weinig concrete informatie. 
  



RIVM Rapport 2018-0052 

Pagina 61 van 159 

Management: 
Nadat een signaal van de staf Arbo KL was ontvangen over de wettelijke 
verplichting, zijn daarvoor formulieren ontwikkeld. Maar of dit op 
structurele basis is gebeurd, weet de respondent niet. De 
persoonsregistratie gevaarlijke stoffen waarnaar door een respondent 
werd verwezen heeft betrekking op 2005. Een respondent zei dat hij 
jaren bezig is geweest met registraties van gevaarlijke stoffen. In 2000-
2001 zouden in Coevorden formulieren zijn opgemaakt voor iedereen die 
met CARC en/of chroom heeft gewerkt. 
  

 Beleid op Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 3.2.5.2.6
Medewerkers:  
Veelal werd verwezen naar kledinglijsten waarop per functie werd 
weergegeven voor welke PBM de medewerker was geautoriseerd. De 
basisuitrusting bestond uit een overall, werkhandschoenen, 
veiligheidsschoenen, een helm en NBC-masker. Afhankelijk van de 
functie werd dat meer of minder. Een bewaker had minder middelen 
maar de spuiters en stralers weer meer, zoals een leren pak en 
overdrukhelm. In het begin was er weinig aandacht voor de PBM. Pas 
later werd dat meer, ofschoon ook medewerkers meldden dat in de 
gehele periode het arsenaal aan PBM niet is gewijzigd. Medewerkers die 
belast waren met sjabloneren, dag in dag uit, hadden niet de 
beschermingsmiddelen die de spuiters tot hun beschikking hadden. 
  
De kwaliteit van de middelen werd doorgaans als onvoldoende ervaren: 
eenvoudige ‘ademmaskertjes’ die alleen het grove stof tegenhielden. 
Twijfels werden geuit of die maskers wel voor alle werkzaamheden 
geschikt waren. De respirators met 3M-filterbussen voldeden ook niet, 
omdat de filters niet werden vernieuwd als dat nodig was. Ze kwamen 
uit de Amerikaanse lijn en al na een halfuur lekte de verf door. Als je 
naar de toolroom ging, dan was de boodschap: ‘draai de oude filter er 
maar weer op want er is geen budget meer’. Een overdrukhelm moest 
met drie man worden gedeeld, waardoor die steeds stuk was omdat het 
regelmechanisme door de gezamenlijke gebruikers steeds anders werd 
ingesteld. Ook dit zou om budgettaire redenen zijn geweest. 
Later in de POMS-tijd zijn de volgelaatsmaskers gekomen, maar deze 
werden als niet-gebruiksvriendelijk ervaren, vooral niet wanneer men 
onder de voertuigen moest zijn. De kwaliteit van de middelen voor de 
spuiters en stralers werden ook als onvoldoende beoordeeld. ‘De grit zat 
gewoon op je lichaam en de kleur van de verf zat in je neus’ – zo werd 
vaker gemeld. 
  
‘In de tussenruimte moesten we de verf aanmaken. Daar stonden ook 
de CARC en de thinner. Als de spuiter een gebaar maakte, dan moest je 
die spuitcabine binnenlopen. Het lege reservoir aanpakken en dan weer 
terug naar de tussenruimte. Daar het reservoir weer vullen en dan weer 
de spuitcabine in om het volle reservoir aan de spuiter te geven. En als 
je bij die deur kwam, nam je een flinke teug zuurstof en hield je de 
adem in. Je haalde het net niet om zonder te ademen weer buiten te 
komen; het moest allemaal vlug, vlug gebeuren. En zo'n twintig dertig 
keer per dag en dan weken lang.’ 
  
De naleving en handhaving werden vrij algemeen als onvoldoende 
getypeerd. Sancties werden niet toegepast. In de ogen van diverse 
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respondenten waren de sites een werkgelegenheidsproject, waardoor er 
veel medewerkers waren die laag opgeleid waren en niet bekend met 
beschermingsmiddelen. Dat verklaart volgens hen de gebrekkige 
naleving. Daarnaast werd erop gewezen dat vooral in de periode van de 
Golfoorlogen en de Balkanoorlog de productie belangrijker was dan de 
veiligheid. Het perspectief van de mogelijke sluitingen speelde ook een 
rol. We are going to Korea. They are better and cheaper – zo zouden de 
Amerikanen vaker hebben geuit. 
  
‘Er was een groot verschil tussen de werkwijze op de POMS-sites en de 
andere onderdelen van Defensie. Die kun je totaal niet met elkaar 
vergelijken. Wij werkten voor oorlogsgebieden. Onder enorme druk 
moest er productie worden geleverd. Veiligheid was gewoon het 
ondergeschoven kindje. En dat zul je niet gauw meemaken bij andere 
Defensieonderdelen. Elk project had zijn deadline. Op die datum moet 
dat af, moeten die voertuigen klaarstaan, want die moeten worden 
verscheept. Als er veiligheidsmensen hadden rondgelopen, dan had je 
de projecten nooit in die tijd kunnen realiseren. En dus bleef dat maar 
een beetje op de achtergrond, dat was gewoon te lastig. Dan krijg je die 
uitspraak van de Amerikanen […] “we are going to Korea. They are 
better and cheaper”. Zo werd het gezegd […] “we are going to Korea”. 
En als je dan inderdaad een sitemanager hebt die het in iedere 
toespraak over de ‘koel’ [onderzoeker: de mijn] had, dan kun je je 
voorstellen hoe het daar ging. Van, jongens, jullie worden wel wat 
ouder, maar kunnen jullie nog een tandje erbij zetten? Nog wat harder 
werken, nog wat meer productie.’ 
  
Spotpainten werd door velen als een dagelijkse activiteit vermeld die 
verder ging dan enkele kleine plekjes bewerken. Gemeld werd dat 
formeel één vierkante meter het maximum was voor het spotpainten, 
maar als er meerdere plekken waren van elk wat minder dan één 
vierkante meter op een voertuig, werd dat toch als spotpainten 
aangemerkt. Dat zou dan zonder PBM zijn uitgevoerd in de loodsen en 
werkplaatsen. 
  
Adviseurs:  
Het beeld binnen deze groep is wisselend. Een deel zegt dat er helemaal 
niets was, dat er zelfs in 1989 nog geen mondkapjes waren. Een ander 
deel meldt dat er wel beschermingsmiddelen waren maar dat de 
kwaliteit ervan onvoldoende was. Later, midden jaren 90, kwamen 
otoplastieken (aangepaste oordoppen) die beter waren. ‘Je was zelf 
verantwoordelijk voor je veiligheid, maar dat zou pas kunnen als je ook 
goed bent geïnformeerd over de risico’s. En dat waren we niet,’ vonden 
enkelen. 
Het naleven van het gebruik van de PBM werd als problematisch 
beschreven. Er waren ook geen sancties op het niet-naleven ervan, 
hetgeen door een enkeling werd verklaard door het jarenlang ontbreken 
van beoordelingsgesprekken, waardoor het moeilijk was iemand te 
ontslaan. Maar ook de grootte van de werkplaats maakte het moeilijk 
om effectief toezicht uit te oefenen door een voorman of een supervisor. 
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Management: 
Er bestond een kledinglijst met op de functie afgestemde 
beschermingsmiddelen op persoonsniveau. Die was uniform en gold 
voor alle sites. Er zouden vanaf het begin voldoende middelen 
beschikbaar zijn geweest waarvan de kwaliteit in de loop van de tijd 
steeds verbeterde. Als iets kapot was of de gebruikstermijn was 
verstreken, dan kon men het laten omwisselen, na autorisatie. De 
verantwoordelijkheid daarvoor lag bij de medewerker zelf. Toezicht op 
het gebruik van de PBM lag bij de supervisor. Dat was niet eenvoudig. 
Het was een voortdurende strijd en er zijn ook straffen opgelegd. Een 
deel van deze groep ontkent dit juist. De naleving was dan ook 
problematisch. Voor een deel werd dat verklaard uit de geringe opleiding 
van de medewerkers. Sommigen typeerden het als een 
werklozenproject. Anderzijds speelde ook het gebruiksgemak van de 
middelen een rol. Volgelaatsmaskers bijvoorbeeld waren bij sommige 
werkzaamheden verplicht, maar werden in de praktijk toch niet 
gebruikt. Gekozen werd dan voor de halfgelaatsmaskers, omdat die 
gemakkelijker werden geaccepteerd door de monteurs. 
Voor het spot-painten waren alleen mondkapjes beschikbaar, geen 
specifieke beschermingsmiddelen, hoewel dat uitgebreid en voor grote 
oppervlakten werd toegepast binnen de werkplaatsen en hallen. 
Achteraf wordt verondersteld dat het warehousepersoneel, dat deze 
werkzaamheden veel verrichtte, niet wist waar het mee bezig was. 
  

 Gezondheidskundig/medisch onderzoek 3.2.5.2.7
Medewerkers:  
Niemand van de respondenten zegt te zijn onderzocht op blootstelling 
aan chroom-6 of CARC. Enkelen hebben incidenteel bloed- en 
urineonderzoek gehad. Niemand weet waarop werd getest. Deze 
onderzoeken werden tot circa 1990 uitgevoerd. Enige tijd, in de 
beginperiode, is ook longonderzoek uitgevoerd. Een enkeling meldt dat 
dit ook nog tot 1997-1998 werd gedaan. Gehooronderzoek vond vrij 
algemeen plaats. 
 
Adviseurs: 
Niemand zegt te zijn onderzocht op blootstelling aan chroom-6 of CARC. 
Onderzoek van bloed of urine is in de POMS-tijd niet gebeurd, wel 
onderzoek van gehoor, ogen en enkele keren longonderzoek. In het 
kader van de chroom-6-problematiek is wel gesproken over het 
arbeidskundig gezondheidskundig spreekuur, en PAGO of 
Arbeidsgezondheidskundig Spreekuur (AGS). Concrete informatie 
hierover ontbreekt echter. 
  
Management:  
Tot een bepaalde periode werden er periodieke keuringen en medische 
onderzoeken uitgevoerd. Dat was functie-gebonden, vooral voor stralers 
en spuiters, preserveerders en monteurs. Gehooronderzoek werd ook 
uitgevoerd. De onderzoeken van bloed en urine zouden zijn beëindigd. 
De periode waarin is onduidelijk. De een zegt midden jaren 80, de ander 
in 1998. Defensie zou daartoe hebben besloten. Volgens de Arbodienst 
zou zo’n onderzoek niet nodig zijn, als je maar de voorschriften uit de 
risicobladen volgde. Algemeen werd gezegd dat niet specifiek op 
chroom-6 werd gemonitord. Iemand meldt dat nu ook geen periodieke 
medische keuringen worden uitgevoerd, en dat het nog steeds een 
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discussiepunt is. Een respondent zegt zelf nooit een medisch onderzoek 
te hebben gehad vanuit de POMS-sites. 

3.3 21c: Mores 
3.3.1 Vraag 21c  

Wat waren/zijn de gebruiken (mores) binnen Defensie voor (ex-
)werknemers van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken? 

3.3.2 Tijdslijn 21c 
De levenscyclus van organisaties (pioniersfase, organisatiefase, 
integratiefase, afbouwfase) wordt hier gebruikt om de tijdlijn van deze 
onderzoeksvraag te beschrijven; de gebruiken veranderen immers in de 
loop der tijd en de NL-POMS-organisatie heeft de gehele cyclus 
doorlopen. 

3.3.3 Beoordelingskader 21c  
Bij beantwoording van deze vraag is in de Documentanalyse (DA) en 
tijdens de interviews gezocht naar informatie over de ongeschreven 
regels, zeden, conventies en gebruiken. Soms kwam dat expliciet naar 
voren, vaak moest tussen de regels door gezocht worden naar 
veiligheidsbewustzijn, veiligheidscultuur en communicatie over 
veiligheidszaken. De verschillende fases in de levenscyclus van 
organisaties zijn hier als kapstok voor de beschrijving genomen: 
pioniersfase, organisatiefase, integratiefase, afbouwfase. De 
systematiek van beoordeling van veiligheidscultuur in bedrijven gaat 
tegenwoordig via certificatie door de NEN Veiligheidsladder, waarin vijf 
treden worden onderscheiden: 

1. Ontkennend
2. Reactief
3. Berekenend
4. Proactief
5. Vooruitstrevend

Hoewel deze Veiligheidsladder is ontwikkeld voor beoordeling van de 
actuele veiligheidscultuur en hoe deze cultuur in de loop der tijd is 
veranderd, kan deze met enige omzichtigheid ook voor de 
retrospectieve beoordeling van de veiligheidscultuur op de POMS-sites 
dienen. 
De mores binnen het primaire proces staan bij de beantwoording van 
vraag 21c centraal. De mores binnen de adviesprocessen worden apart 
belicht bij vraag 21h, bij de rol van arbodienstverlening en Inspecties. 

3.3.4 Beantwoording vraag 21c 
3.3.4.1 Pioniersfase (1984-1990) 

Uit de Documentanalyse (DA) 
Een kleine groep leidinggevenden (later ‘de bende van dertien’ 
genaamd) werd aangesteld om de POMS-organisatie op te bouwen. Er 
bestonden heldere kaders door het contract met de Amerikanen, maar 
binnen die grenzen kon de organisatie worden opgebouwd met 
voorbeelden uit Duitsland, waar al jaren POMS-sites bestonden die als 
blauwdruk voor Nederland dienden. De pioniers gingen daar op stage 
om de werkwijze te leren kennen en om te zien wat voor soort 
medewerkers op de POMS-sites nodig waren. In Nederland werd 
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gekozen voor de bouw van nieuwe POMS-sites, wat goedkoper bleek te 
zijn dan huisvesting in bestaande gebouwen. De opbouw kon snel 
worden gerealiseerd: zowel de bouw van de sites als het aantrekken van 
personeel. De eerste jaren was het veel improviseren en werd er hard 
gewerkt, met lange dagen om de grote legeroefeningen succesvol te 
laten zijn. Het op de POMS-sites opgeslagen materieel moest dan 
‘combat ready and safe’ zijn als duizenden Amerikaanse militairen 
werden ingevlogen om met het materieel naar de Duitse laagvlakte te 
gaan voor de ‘REFORGER’-oefeningen: ‘Return of Forces to Germany’. 
De arbeidsomstandigheden vormden geen belangrijk aandachtspunt. 
Door het Nederlands burgerpersoneel werd verondersteld dat het 
werken met toxische stoffen door de Amerikanen wel goed geregeld zou 
zijn. Het blijkt ook dat US Army haar voorschriften serieus nam. 

Uit de interviews blijkt dat het veiligheidsbewustzijn binnen POMS laag 
was en dat de veiligheidscultuur weinig was ontwikkeld. Het 
management meldde het ontbreken van chemische kennis binnen de 
eigen organisatie en gaf aan te leunen op de US-Army op dit gebied. De 
Amerikaanse militairen waren prominent aanwezig op de POMS-sites en 
hadden naast de inspectietaak op het eindproduct een toezichthoudende 
taak. De invloed van de Koninklijke Landmacht was marginaal. 
Door de staffunctionarissen werd het pionierskarakter van deze periode 
bevestigd.  
De medewerkers meldden het gebrek aan kennis van toxische stoffen 
binnen de gehele organisatie, dat aan (bijna-)ongevallen en mogelijke 
vergiftigingen weinig aandacht werd besteed en dat de hygiënische 
voorzieningen te wensen overlieten. Op de achtergrond speelde steeds 
mee dat men blij was werk te hebben; velen waren vóór het werk op de 
POMS-sites werkloos geweest. 

3.3.4.2 Organisatiefase (1990-1997) 
Uit de Documentanalyse (DA) blijkt dat er meer overleg werd gepleegd 
dan in de pioniersfase. Er ontstonden een organisatiestructuur en 
functiebeschrijvingen. De OTAS werd opgezet: de Organisatie Tabel 
Autorisatie Staat, die vanuit de Koninklijke Landmacht werd geïnitieerd. 
Dit moest weer in lijn worden gebracht met de ‘Man Power Survey’ van 
de US Army naar het aantal werknemers binnen een organisatie in 
relatie tot de werklast. Door de gefaseerde invoering van de Arbowet 
ontstond ook meer systematische aandacht voor 
Arbeidsomstandigheden en het opstellen van RI&E’s. De aard van de 
werkzaamheden wijzigde in deze periode: er moest meer intensief 
onderhoud aan de legervoertuigen worden gepleegd in verband met de 
Golfoorlogen en missies in het voormalig Joegoslavië. Ook moesten veel 
voertuigen worden overgespoten, van legergroen naar woestijnkleuren. 
Uit interviews met medewerkers bleek dat de productie leidend was en 
dat er daarom werd geïmproviseerd met de werkomstandigheden. De 
capaciteit van de spuitcabines was te klein; er werd gewerkt in ruimtes 
waar verf stond uit te dampen en het begrip ‘spotpainten’ werd 
opgerekt. 

3.3.4.3 Integratiefase (1998-2002) 
Uit de Documentanalyse (DA) blijkt dat er sprake was van toenemende 
formalisering met procesbeschrijvingen, kwaliteitsborging met WAM’s 
(Werkinstructies Arbo en Milieu), ISO-normering en dergelijke.  
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Uit interviews met het management kwam naar voren dat zij werden 
geconfronteerd met de chroom-6-problematiek en dit een lastig item 
vonden: een totaal verbod, zoals bij asbest, zou duidelijker zijn geweest 
dan minimalisatie van de blootstelling, zoals bij chroom-6 verplicht was. 
De vergelijking met ‘een bakkerij zonder meel’ werd gemaakt. 
Investeringen in gereedschap met bronafzuiging, betere ventilatie en 
dergelijke, konden worden gerealiseerd; voor kostbare gewenste 
investeringen in de infrastructuur waren slechts beperkte middelen 
beschikbaar in verband met de dreigende afbouw van de sites. Het 
veiligheidsbewustzijn en de veiligheidscultuur verbeterden in deze 
periode, mede door de invloed van Arbo KL die duidelijk adviseerde op 
arbeidshygiënisch terrein en veiligheidsterrein.  
 

3.3.4.4 Afbouwfase (1994-2006) 
De Documentanalyse (DA) laat zien dat de afbouwfase al werd ingezet 
terwijl tegelijkertijd het veilig werken met gevaarlijke stoffen beter werd 
georganiseerd en geformaliseerd. Wanneer de afbouwfase precies is 
ingegaan, valt moeilijk te zeggen: na de val van De Muur in 1989 werd 
de dreiging vanuit de Sovjet-Unie minder en de Amerikaanse 
aanwezigheid in West-Europa verminderd. Hierdoor was de sluiting van 
de POMS-sites op termijn onvermijdelijk. Concreet werd de POMS-site in 
Ter Apel als eerste in 1994 gesloten; deze datum wordt daarom als start 
van de afbouwfase aangehouden. Door levering van materieel uit de 
Golfoorlog en door onderhoud, reparatie en opslag daarvan, met later 
activiteiten in verband met de Balkanoorlog, bleven andere POMS-sites 
nog bestaan. Door goed te presteren en geen al te hoge eisen aan het 
niveau van de arbeidsomstandigheden te stellen, hoopte men dat de 
Nederlandse POMS-sites langer konden blijven functioneren dan andere 
in onder meer Duitsland en België. 
Door interviews op verschillende niveaus in de organisatie werd dit beeld 
bevestigd. Ook kwam naar voren dat informatie over gezondheidsrisico’s 
van stoffen soms bewust niet werd of mocht worden gecommuniceerd 
met de medewerkers.  
 

3.3.5 Toelichting op beantwoording vraag 21c 
Na een beschrijving van het beoordelingsinstrument van de 
veiligheidscultuur – de Veiligheidsladder – wordt in de verschillende 
fases van de POMS-sites een beeld van de veiligheidscultuur geschetst 
zoals deze uit documenten en interviews naar voren is gekomen. 

3.3.5.1 Beoordeling veiligheidscultuur: de Veiligheidsladder 
De Veiligheidsladder kent vijf treden. De laddertreden geven de 
ontwikkelingsfase aan waarin in een bedrijf zich op het gebied van 
veiligheidsbewustzijn begeeft. Deze ladder is ontwikkeld als instrument 
om de actuele veiligheidscultuur te meten, onder andere via 
vragenlijsten, en wordt hier met enige omzichtigheid gebruikt voor 
beoordeling achteraf.  

De vijf treden zijn: 
1. Trede 1 Ontkennend 

Binnen het bedrijf heerst de houding: ‘bij ons gaat niets fout, wij 
leveren goede kwaliteit, dus waarom je tijd verdoen met 
preventieve veiligheidsactiviteiten’ en ‘wat niet weet, wat niet 
deert’. In het bedrijf wordt weinig tot niets geïnvesteerd in 
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verbetering van het veiligheidsgedrag. Dit is niet het gewenst 
gedrag en wordt derhalve ook niet beloond. 

2. Trede 2. Reactief 
Het bedrijf heeft de gewoonte om te veranderen nadat er dingen 
zijn misgegaan. Er wordt gereageerd op basis van ingesleten 
patronen. In het bedrijf voelt men zich eerder slachtoffer dan zelf 
verantwoordelijk. ‘Maar dat is toch niet mijn schuld?’ 
Verandergedrag is vaak ad hoc en van korte duur. Dit gedrag 
wordt matig gewaardeerd. 

3. Trede 3. Berekenend 
Het bedrijf heeft bepaald welke veiligheidsregels belangrijk 
worden gevonden. Het stelt zich kwetsbaar op, neemt 
verantwoordelijkheid, maar vaak wel uit eigenbelang. ‘Wat levert 
het mij op?’ De betrokkenheid bij veiligheid en naleving van 
regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) management. 
Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd. 

4. Trede 4. Proactief 
Veiligheid heeft een hoge prioriteit, zit in alle vezels van het 
bedrijf. Er wordt continu geïnvesteerd in verhoging van het 
veiligheidsbewustzijn en medewerkers worden aangespoord 
elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Verbeteringen worden 
stelselmatig ingevoerd en geëvalueerd. Er wordt vooruitgedacht 
en initiatief genomen. Bewust veilig werken wordt ervaren als 
een eigen verantwoordelijkheid; ‘welke bijdrage kan ik leveren?’ 
Deze vorm van gedrag wordt hoog gewaardeerd. 

5. Trede 5. Vooruitstrevend 
Veiligheid is volledig geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Het is 
een vast onderdeel bij reflectie en evaluatie binnen de eigen 
organisatie én met branchegenoten. Veiligheid zit ingebakken in 
het denken en doen van alle medewerkers. Dit wordt zeer hoog 
gewaardeerd. 

 
3.3.5.2 Pioniersfase (1984-1990) 

Uit de Documentanalyse (DA) 
De Documentanalyse laat zien dat de US haar voorschriften serieus nam 
met Mandatory Safety Briefing door Safety Specialist met een 
gedetailleerd programma.  
  
Het halen van productienormen lijkt belangrijker dan het volgen van de 
precieze regels. Uit Werkplekonderzoek op 23 november 1989 blijkt het 
volgende bij gebruik van CARC op POMS-site Vriezenveen (doc 14): ‘Bij 
het preserveren van de voertuigen dragen alleen de personen die verven 
adembescherming en andere persoonlijke beschermingsmiddelen. De 
personen die vlak bij de verfwerkzaamheden met CARC andere 
preserveerwerkzaamheden uitvoeren en nagenoeg eenzelfde belasting 
aan oplosmiddelen en dergelijke oplopen, dragen geen 
adembescherming.’ 
 
Ook andere documenten duiden op gebrekkig veiligheidsbewustzijn: Het 
verfverbruik, met name voor de CARC, is zodanig dat er niet meer over 
‘spot-painting’ gesproken kan worden. Daarbij komt dat de algemene 
ventilatie van de Preservationruimte voor deze werkzaamheden te klein 
is. Het ventilatievoud is maximaal 1. In Vriezenveen werden algemeen 
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(P-blad, voorschriften Verfindustrie) voorgeschreven maatregelen niet 
getroffen.  

Sfeertekening 
Een sfeertekening wordt gegeven in het Jaarverslag 1990 van de 
Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (doc 137) die werkbezoek heeft 
gebracht en een aantal knelpunten signaleert. De belangrijkste daarvan 
zijn: 

De POMS-organisatie. Na de oprichting in 1984 is de organisatie nog 
steeds niet definitief vastgesteld. Het personeel werkt nog steeds in 
voorlopige loonschalen, gebaseerd op vroegere wervingsadviezen. Mede 
hierdoor, maar ook door gehouden optimalisering- en 
werklastonderzoeken, de vacaturestop, alsmede door het vertrek van 
veel Amerikaans materieel naar het Midden-Oosten, is er sprake van 
grote ongerustheid onder het personeel. Veel POMS-sites-medewerkers 
(die voorheen dikwijls jaren werkeloos waren) zijn zeer bezorgd over de 
toekomst. Dit leidt tot demotivatie en een oplopend ziekteverzuim. 

Taakverdeling tussen de sitemanager en de Amerikaanse 
vertegenwoordiger (counterpart: ‘element-commander’) is 
problematisch. Zo moet bijvoorbeeld elke kleine aanschaf vooraf door de 
sitemanager aan deze element-commander worden voorgelegd, ook al 
past die in het vooraf vastgestelde en afgesproken budget. 

 Uit de Aanvullende Analyse (AA) 3.3.5.2.1
Medewerkers: 
De medewerkers meldden het gebrek aan kennis van toxische stoffen 
binnen de gehele organisatie. Ook dat aan (bijna-)ongevallen en 
mogelijke vergiftigingen weinig aandacht werd besteed en dat de 
hygiënische voorzieningen te wensen overlieten. Op de achtergrond 
speelde steeds dat men blij was werk te hebben; velen waren vóór het 
werk op de POMS-sites werkloos geweest. 

Een bijna-ongeval: ‘Het is met een oefening geweest dat die M60-tank 
bovenop de grease rack stond. De Amerikaan had die niet goed op de 
rem gezet. Tijdens de nachtdienst kwam dat ding zonder besturing in 
beweging en die jongens van de nachtploeg stonden er onder te 
sleutelen. En dat ding ging ertussenuit. Die ging naar beneden de 
grease rack af en dwars door de poort naar buiten toe. Dan komt 60 ton 
op je af. Het voertuig is toen achteruit door de gesloten poort gereden 
(onbemand). Er wordt melding van gemaakt: ze komen kijken of aan 
Rijkseigendom schade is, maar niet hoe die jongens onder dat ding 
vandaan komen. Die poort is voornamer.’ 

Een zedenschets: ‘En als je daar langsliep en iemand was met een 
luchtslang aan het schoonblazen, dan werd er wel zo gespoten dat je 
volledig onder het stof zat. Hadden die jongens ook nog wat te lachen. 
Men sprak elkaar daar niet op aan want dat wisten we toch niet dat het 
schadelijk was. Prettig was het niet maar als hij daarna in de loods 
kwam, dan kreeg hij toch even wat roet in zijn gezicht van de uitlaat. Zo 
werkte men daar…’ Koffie en eten op de werkplek? Alleen maar: we 
gingen niet naar een aparte ruimte. Op de werkplek, acht bruggen 
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stonden er en tussen de bruggen stond een werkbank en daar zaten we, 
koffie drinken, eten. Ook rond de middag.’ 

‘Toiletten lagen achter een brug en als je naar de kantine moest lopen 
om je behoefte te doen, was je een kwartier onderweg. Dus er was nog 
geen toiletruimte in het begin, niks. Geen stromend water, allemaal niet. 
De hallen zijn nieuw gebouwd, maar met de hygiënische voorzieningen 
was geen rekening gehouden. Dus je deed gewoon je behoefte in de 
greppel. Waar water in moest komen, om te blussen als er brand was. 
Maar die greppel was leeg, die heeft nooit vol gestaan met water. Daar 
deed je je behoefte in.’ 

Angst voor banenverlies blijkt uit het volgende voorbeeld: ‘Al die 
jongens op de Preservation hadden tijdelijke contracten via een 
uitzendbureau of een tweejarig contract van Defensie. En die jongens 
waren allemaal bang, want ze hadden een gezin thuis zitten. Dus je richt 
je op die vaste werkplek, die wil je graag krijgen. Je moest dus niet 
zeuren want voor jou hadden ze tien anderen. Die mensen zaten in een 
afhankelijke situatie. Ik werkte met bijtende stof, dan vroeg je om 
beschermende middelen en 9 van de 10 keer was het antwoord: zeur 
niet, je moet blij zijn dat je werk hebt. Dan vroeg je al niet meer veel. 
En je werd ook afgesnauwd als je sommige vragen te diep stelde. En de 
leidinggevenden, die kwamen ook allemaal uit een WW-situatie. Die 
waren ook blij dat ze werk hadden.’ 
 
Adviseurs: 
Staffunctionarissen bevestigen het pionierskarakter en de geïsoleerdheid 
van de POMS-sites ten opzichte van de KL: ‘We waren een nieuwe 
organisatie binnen Defensie, maar er was geen sturing vanuit NL 
Defensie. We waren ‘Onderdeel Onbekend’.’  

 ‘Op de POMS waren we erg uitvinderig. Creatief, soms ook wel zuinig. 
Maar we waren er zelf wel mee bezig: de remtrommelafzuiging hadden 
we zelf gemaakt, die luchtdouche was zelf gemaakt. Tot ’89, misschien 
’90, was er eigenlijk vrijheid, blijheid. Er waren missies en opdrachten. 
Er waren wel bepaalde voorschriften, maar over het algemeen waren de 
middelen niet voorradig.’ 
 
Management:Het management meldt dat op de POMS-sites geen 
specifieke chemische of toxicologische kennis aanwezig was. Wel bij de 
KL, die via de Arbodienst KL het signaal gaf dat er met die chromaten in 
primers wat aan de hand zou kunnen zijn. Vóór 1998 was het geen 
thema.  
 
 ‘Vanuit Amerika werden we niet geïnformeerd over het risico. Die 
POMS-sites zaten door heel West-Europa heen en die zijn omstreeks 
1984 gestart. De procedures waarmee werd gewerkt en de materialen 
waren allemaal identiek. Dus elders werd niet heel anders gewerkt. Wij 
begonnen vrij blanco allemaal in dat hele proces te werken, er was geen 
geweldige chemische kennis.’  
 
‘De NL-POMS-sites waren echt ‘state of the art’. Absoluut, ook qua 
techniek, alles was nieuw en perfect. Iedereen keek er verlekkerd naar. 
We hadden ook het vermogen ontwikkeld om bij het juiste loket de 
juiste fondsen op te halen. Daardoor konden we heel veel dingen doen. 
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Ik heb wel eens gehoord van een KLu commandant dat buiten schuren 
eigenlijk het maximale was dat hij kon regelen, voor de rest had hij 
geen fondsen.’  
 
‘De US-Army military on Site (circa 12 beroepsmilitairen van ‘Major’ tot 
‘Sergeant’) hadden een (eind)inspectietaak, maar hielden ook toezicht 
op werkmethodes en leverden hun expertise. Problemen werden 
opgelost met de respectievelijke counterparts (chiefs Maintenance, 
Supply, QC en de Sitemanager).’  

‘Beschermingsmiddelen waren er, de juiste nemen we aan, want geld 
speelde toen eigenlijk geen rol. Naar de kennis van het moment en de 
relevante voorschriften (datasheets US en NL) werd gehandeld. We 
hadden in de opstartfase geen eigen Safety-specialist. Die is later al vrij 
snel wel in de organisatie gekomen.’ 
 

3.3.5.3 Organisatiefase (1990-1997)  
 Uit de Documentanalyse (DA)  3.3.5.3.1

Er werd meer overleg gepleegd; er ontstonden een organisatiestructuur 
en functiebeschrijvingen. Door invoering van de Arbowet ontstond ook 
meer systematische aandacht voor Arbeidsomstandigheden en het 
opstellen van RI&E’s. Het management leek ervan overtuigd dat de 
veiligheid goed geregeld was. Beperkte financiële middelen maakten dat 
de grenzen van de wet- en regelgeving werden opgezocht. Medewerkers 
melden hoge stofblootstelling door veegwerkzaamheden en gebrek aan 
instructie en toezicht, ook voor uitzendkrachten.  
  
Een brief van MT-POMS over naleving Arbeidsomstandigheden site 
Vriezenveen. uit 1995 illustreert de situatie: ‘Door het volgen van de 
‘systematiek van geleidelijkheid’ wordt getracht op termijn te voldoen 
aan alle aspecten van de formele regelgeving. Het is binnen onze 
organisatie mede door een beperking aan financiële middelen dat er een 
gezond spanningsveld blijft tussen de feitelijke praktijk en de formele 
regelgeving. Het is mede aan het management de organisatie en de 
I/SZW om te bepalen wat de grenzen zijn van deze gezonde spanning.’  
  

 Uit de Aanvullende Analyse (AA) 3.3.5.3.2
Medewerkers: 
Medewerkers schetsen een beeld met verslechterende 
arbeidsomstandigheden door een intensiever werkaanbod: 
‘De Amerikanen waren onze klant en die vroegen ons om zo snel 
mogelijk alle voertuigen van groene CARC naar zandkleurige CARC over 
te spuiten. Toen werd er nergens meer naar gekeken, je stond op 
voertuigen die nog nat waren van de verf. Daar stonden voertuigen in 
een gesloten ruimte en dan moest je op onderdelen nog letters erbij 
spuiten. Stond je die rotzooi, de uitdamping, in te ademen.’ 
‘Ik was trots dat ik daar mocht werken; ik was bijna Amerikaan, hoe blij 
kan je zijn! Dan komt de Golfoorlog, dan moet al dat spul geel geverfd 
worden in een rap tempo. Dat spul komt in de loods te staan. Dan 
moesten wij op die uitdampende voertuigen onze werkzaamheden 
doen.’ 
‘We hadden bij ons in de werkplaats kleine mobiele straalcabines. Als je 
een kleinere plek had, minder dan een meter, werd het niet door 
preservering gedaan. Dan konden we dat zelf doen. Dan plaatste je zo’n 
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ding tegen het voertuig aan. Dan werd dat gezandstraald. Als je dat 
gedaan had, dan ruimde je dat op. Een halfuur later begon de collega 
achter jou. En die blies het grit met luchtslang de lucht in. Er waren 
geen regels en er was geen toezicht.’ 
‘Waarom het zo druk werd bij de spuitcabines is omdat het vandaag 
groen moest en morgen kaki; overmorgen moest-ie weer groen.’ 
‘Vrijdagmiddag hadden wij in de trackwerkplaats een veegdag. Dan 
waren er allemaal van die veegkarretjes. Van die handkarretjes met zo’n 
borsteltje, gewoon in de werkplaats kan ik me nog herinneren. En als je 
je dan ging wassen boven de wasbak, dan zag je het zwart in de wasbak 
liggen. Er waren ook van die leuke jongens en die pakten de luchtslang 
en begonnen met die luchtslang te spuiten. Dan ging al die slijpstof en 
de rotzooi die je van de voertuigen hebt afgekrabd de ruimte in, ook in 
de laswerkplaats. Dat ging met luchtpistolen, dat was de snelste manier 
om iets schoon te krijgen.’ 
‘Nee, dat werd je uitgelegd. Je komt in een gevaarlijke omgeving. Wij 
hebben niet de bevoegdheid als uitzendkracht om overal te komen. Wij 
hadden niet de bevoegdheid om te rijden met voertuigen. Dat werd 
natuurlijk toch gedaan. We hadden niet de bevoegdheid om met een 
heftruck te rijden, maar toch gedaan. We hadden niet de bevoegdheid 
om te lassen, werd toch gedaan. Dat had ook te maken met de 
verantwoordelijkheid die naar het uitzendbureau ging. We mochten 
vooral heel veel dingen niet die we uiteindelijk toch gedaan hebben 
omdat anders de productie stagneerde. Als je zei: kan je even een 
voertuig verplaatsen want dat mag ik niet, dan werd er heel vaak 
gezegd van: rij gewoon even, want daar hebben we geen tijd voor.’ 
‘Inwerken, heb ik nooit meegemaakt: ‘Hij leert het je wel’, daarmee 
werd bedoeld: het werk waarvoor je was aangenomen. Maar niet de 
veiligheidsinstructie, want daar werd relatief heel weinig over verteld.’ 

Adviseurs: 
Een veiligheidsfunctionaris meldt dat in het ‘warehouse’ regelmatig werd 
‘gespotpaint’: ‘De voertuigen die gespoten werden in diverse kleuren – 
want we hadden van alles: zandgeel, wit, bruin, groen, vlekkenpatroon 
– voorzien van nummers. Dat werd gesjabloneerd met spuitbussen. En
heel vaak gebeurde dat door het warehousepersoneel, dat achteraf denk
ik niet helemaal precies wist waarmee het bezig was.’

Management: 
Het management leek ervan overtuigd dat het goed geregeld is met de 
veiligheid: ‘We hebben in 1996-1997 met het Beloning Bezwarende 
Arbeidsomstandigheden Systeem een evaluatie gedaan. Ook toen is er 
geen discussie geweest over verontrustende situaties. Besproken zijn de 
situaties van hitte, kou, geluid, trillingen, vuil werk en het dragen van 
beschermingsmiddelen en gevaarlijke situaties (bijvoorbeeld bij het 
aankoppelen van voertuigen). Dat soort zaken zijn uit en te na 
besproken van hoog naar laag en andersom. 
Tijdens die overlegrondes kwamen veiligheidssituaties per afdeling/shop 
op tafel maar geen enkel probleem of situatie kwam naar boven waar 
zorgen bestonden over verf /chemische stoffen. Veiligheid was op zich, 
in onze visie, in orde en werd goed bewaakt. Iedereen had z’n 
gelaatsmaskers, de goede bureaustoel, gehoorbescherming, filters, goed 
vervoer en gereedschap, voorschoten, handschoenen, noem maar op.’ 
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3.3.5.4 Integratiefase (1998-2002) 
 Uit de Documentanalyse (DA)  3.3.5.4.1

Er was in deze fase sprake van meer formalisering met 
procesbeschrijvingen, kwaliteitsborging met WAM’s (Werkinstructies 
Arbo en Milieu), ISO-normering en dergelijke.  
 
Door de Arbeidsinspectie werden in 2001 een reeks tekortkomingen 
vastgesteld: 

● Onzorgvuldige omgang met gevaarlijke stoffen; 
● Blootstellingregistratie niet aanwezig; 
● Etikettering gevaarlijke stoffen onvoldoende; 
● Bij blootstelling aan chromaathoudende verfstof is in 

onvoldoende mate sprake van compartimentering van de ruimten 
waar de voorbewerking plaatsvindt, alsook van de spuit- en 
droogruimten zelf, ten opzichte van de omringende werkruimten; 

● Onvoldoende afzuiging van uitlaatgassen en lasdampen; 
● Ongebonden asbest in stoflagen is niet verwijderd; 
● Beperkte mate van persoonsregistratie; 
● Er is nauwelijks sprake van analyse van aard, mate en duur van 

blootstelling. 
 

 Uit de Aanvullende Analyse (AA) 3.3.5.4.2
Management: 
Uit interviews met het management kwam naar voren dat zij 
geconfronteerd werden met de chroom-6-problematiek en dit een lastig 
item vonden: een totaal verbod, zoals bij asbest, zou duidelijker zijn 
dan minimalisatie van de blootstelling, zoals bij chroom-6 verplicht was. 
De vergelijking met ‘een bakkerij zonder meel’ werd gemaakt. 
Investeringen in gereedschap met bronafzuiging, betere ventilatie en 
dergelijke konden worden gerealiseerd. Voor kostbare gewenste 
investeringen in de infrastructuur waren echter beperkte middelen 
beschikbaar, gezien de dreigende afbouw van de sites. 
‘Wij begonnen vrij blanco in dat hele proces te werken, er was geen 
geweldige chemische kennis. Pas veel later komt dat boven. Sommige 
producten zijn carcinogeen en dan komt die hele blootstelling ter sprake 
en vervolgens: wat gaan jullie er nou aan doen om die blootstelling te 
minimaliseren en tot welke orde van grootte? Moet het een bakkerij 
zonder meel worden of toch iets anders? Die hele discussie begon in 
98/99 en we hebben met de Amerikanen in de te gebruiken 
arbeidsmiddelen heel veel geïnvesteerd en aangepast. Zoals 
bijvoorbeeld gereedschap met bronafzuiging, allemaal in de periode 
2000 en daarna. En dat allemaal werd afgezogen met een centraal 
buizensysteem. Alles zo goed mogelijk geprobeerd om de blootstelling 
te reduceren. Niet naar nul, maar zo laag mogelijk.’  
‘Chroom-6-gerelateerde klachten of onveilige werksituaties zijn in de 
praktijk niet naar boven gekomen. We wisten wel uit ervaring en de 
MSDS (Materiaal Safety Data Sheets) dat chroom-6 gevaarlijk is voor de 
gezondheid, maar met de goede beschermingsmiddelen en veilige 
werkwijze hoeft dat geen gezondheidsproblemen op te leveren.’  
‘Amerikanen moesten de financiering goed in de gaten houden. We 
waren natuurlijk een bijzondere loot aan de Defensiestam. We hoorden 
wel bij Defensie omdat je een militair bedrijf was, maar eigenlijk hadden 
we geen of nauwelijks binding met defensie. Omdat onze primaire taak- 
en doelstelling gericht was op het Amerikaanse leger in Europa. We 
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hadden wel een stukje budget uit Nederland, maar dat was meer als de 
Amerikanen het absoluut niet wilden of mochten betalen volgens hun 
norm. We werden gefinancierd vanuit NAVO voor zaken die betrekking 
hadden op zowel infra- als milieugebied indien het permanente 
voorzieningen betrof op basis van wetwijzigingen, en we werden 
operationeel financieel gefinancierd door de Amerikanen. Dus we hebben 
wel vaak een tocht langs allerlei verschillende loketten moeten 
bewandelen als we op een gegeven moment aanpassingen wilden 
hebben in de infrastructuur op grond van chromaten, maar ook op grond 
van andere wetgeving.’ 
‘Ik kreeg destijds het gevoel, na een werkbezoekje aan vliegveld Twente 
en later Leeuwarden, dat we binnen NL-POMS met de 
beschermingsmiddelen en de manier van werken wel redelijk voorop 
liepen. Vanaf 1998 zaten wij in de sluitingen-modus, dat waren andere 
problemen! De focus lag totaal anders: wat nu, een andere baan, wat 
brengt de toekomst? Vanaf moment van mededeling sluiting is het 
personeel afgebouwd, wie een baan kon vinden vertrok. Zo ontstond er 
natuurlijk een tekort aan manpower om het reguliere werk compleet en 
op tijd uit te voeren.’ 
‘Het grootste punt was in eerste instantie al om te zeggen dat safety 
geen verantwoordelijkheid van de site-safetyspecialist is, maar van het 
eerste leidinggevende niveau. We hebben er jaren over gedaan om dat 
duidelijk te maken aan de chef monteur en werkplaats-chef: het is jullie 
verantwoordelijkheid om erop toe te zien. De safetyman is de 
ondersteuning voor jullie, maar het is niet zo van: ‘doe je 
gehoorapparaat op want de safetyman komt eraan’. Het wordt natuurlijk 
als buitengewoon storend ervaren als je elke keer als een soort boze 
vader door die groep heen gaat. Dat is heel vervelend. We hebben zelfs 
disciplinaire straffen uitgedeeld aan mensen… Dat zat een beetje op het 
niveau van berispingen hoor, ik denk niet dat we verlofdagen ingepikt 
hebben of dat soort dingen.’ 
 ‘Binnen Defensie was POMS een buitenbeentje, één van de weinige 
plekken waar heel bedrijfsmatig werd gewerkt. Binnen het overgrote 
deel van Defensie is dat niet zo, dan is het wel gestructureerd, maar op 
een geïmproviseerde basis: oefeningen, uitzendingen en dat soort 
zaken. Bij POMS was dat niet zo, dat was echt een bedrijf. We hebben 
toen de RI&E aangepakt en uiteraard wisten we voor een aantal zaken al 
waar de knelpunten zouden liggen. Dat was niet alleen chroom, maar 
ook geluid en asbest en uranium en dergelijke. Parallel aan dat traject 
hebben we ook afspraken gemaakt over aanpak van het chroom-6-
probleem. We hebben toen een tweesporenbeleid afgesproken. De korte 
termijn gericht op voorkoming van verdere verspreiding, efficiënt 
gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, ook inventarisatie van 
besmettingen. Dat was het ene traject, maar zo'n bedrijf zet je 
natuurlijk niet in een heel korte tijd in langetermijncontainmentfilosofie. 
Daar was het bedrijf ook veel te groot voor. Bij containment is met 
name het werktuigbouwkundige deel heel belangrijk; je gaat daar niet 
meteen voor een paar miljoen aan luchtbehandelingskasten 
aanschaffen. Maar we hebben dat traject wel meteen in gang gezet, zo 
van: dit is de korte termijn en daar moet het naartoe.’ 
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3.3.5.5 Afbouwfase (1994-2006) 
 Uit de Documentanalyse (DA) 3.3.5.5.1

De afbouwfase werd al ingezet terwijl tegelijkertijd de zaken beter 
werden georganiseerd en geformaliseerd. Wanneer de afbouwfase 
precies is ingegaan, valt moeilijk te zeggen: vanaf 1990 werd de 
dreiging vanuit Rusland minder en werd de Amerikaanse presentie in 
West-Europa verminderd. Hierdoor was de sluiting van de POMS-sites op 
termijn onvermijdelijk. Concreet werd de POMS-site in Ter Apel als 
eerste in 1994 gesloten; deze datum wordt daarom als start van de 
afbouwfase aangehouden. Door levering van materieel uit de Golfoorlog 
en onderhoud, reparatie en opslag daarvan en later de Balkanoorlog, 
bleven andere POMS-sites nog bestaan. Door goed te presteren en geen 
al te hoge eisen aan het niveau van de arbeidsomstandigheden te 
stellen, werd gehoopt dat de Nederlandse POMS-sites langer konden 
blijven functioneren dan andere. 
 

 Uit de Aanvullende Analyse (AA) 3.3.5.5.2
Door de interviews op verschillende niveaus in de organisatie werd dit 
beeld bevestigd. Ook kwam naar voren dat informatie over 
gezondheidsrisico’s van stoffen soms bewust niet werd gecommuniceerd 
met de medewerkers.  
 
Medewerkers:  
Zij meldden dat er ook in deze fase weinig kennis over veiligheidsrisico’s 
bestond en dat werkgelegenheid boven gezondheidsbescherming ging: 
‘Als de bazen zeiden je moet spotpainten, dan deed je daar niet moeilijk 
over. Dat werd gewoon gedaan. Tegenwoordig heb je internet. Dan 
moest je een nieuwsbrief krijgen of iets van iemand vernemen. Dat 
werd angstvallig stilgehouden, mocht het er al zijn. De mensen op de 
werkvloer hoorden er niets van. Maar onderling was het goed.’  
‘De US-pictogrammen kwamen nooit overeen met de NL-gegevens. Als 
ik daarover begon, was ik een idioot. Ik moest me stilhouden. Hoe kun 
je daarover beginnen? Straks krijg je een importverbod, kun je je werk 
niet meer doen. Dat heeft me altijd verbaasd. Zo was het altijd wel een 
beetje: je kunt straks je werk niet doen. Bang dat de Amerikanen weg 
zouden gaan. Bang dat je je werk kwijtraakte.’ 
 
Adviseurs: 
‘De urgentie om deze voorzieningen te realiseren werd blijkbaar niet 
door iedereen gedeeld. De onzekere toekomst van POMS is wellicht de 
oorzaak van deze vertraging. De NATO denkt 5 tot 10 jaar vooruit. Dan 
ga je vervolgens tegen de Amerikanen zeggen: NATO wil 
veiligheidsvoorzieningen nog niet financieren dus we moeten het uit het 
operationele budget halen. Dat gaf nog wel enige spanning. Dus 
helemaal probleemloos was het niet, maar het heeft nooit tot een 
obstructie geleid. De Amerikanen hebben zich uiteindelijk wel heel 
coulant opgesteld. Maar er gingen heel wat discussies aan vooraf.’ 
‘Het wilde nog wel eens voorkomen dat informatie niet lager kwam dan 
de managementlijn, dan was het bijvoorbeeld confidentieel. Dat hebben 
wij heel vaak als een probleem ervaren. Hoe kunnen dan de mensen op 
de vloer, die ermee werken, het weten? Ik ben kwaad uit een 
vergadering weggelopen van supervisors, omdat niet meer verteld 
mocht worden hoe gevaarlijk het was. Dat kregen we zelf ook niet meer 
te horen. Dat was al na de meetresultaten die eigenlijk veel te hoog 
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waren.  Toen verstomde de communicatie ook. Er mocht niet over 
gesproken worden. Het werd echt onder de pet gehouden.’ 

Management: 
‘Het uitgangspunt van de Amerikanen was dat ze alles financierden; dat 
was zelden een groot probleem, maar je moest wel aantonen dat het 
wettelijk vereist was. Als iemand in Den Haag vond dat het wel handig 
was om te doen, dan zei de US-financier: ‘dan gaat-ie ook maar handig 
zijn portemonnee trekken’. Je moest altijd weer aantonen dat er een link 
zat met een stukje wetgeving of een zeer dwingende en voorschrijvende 
regelgeving. Op automatisme of op basis van redelijkheid ging het nooit. 
En daarbovenop, en dat speelde met name in de richting van NAVO, 
waren de sluitingsscenario’s al in de maak. Op een gegeven moment zei 
men: ‘we gaan natuurlijk geen ingewikkelde dingen doen met die 
infrastructuur als we over een paar jaar gaan sluiten…’  
In die periode tussen ’99 en 2006 waren we ook bezig site na site te 
sluiten. Dan heb je wel heel andere dingen aan je hoofd dan het olie-
opvangbakje. Als je 300 man op straat moet zetten….’ 

3.4 21e: Zorgplicht 
3.4.1 Vraag 21e  

21e. Wat was/is de zorgplicht van Defensie voor (ex-)werknemers 
van Defensie die met chroom-6 en/of CARC werken? En is deze 
nageleefd?  

3.4.2 Tijdlijn 21e  
Het schetsen van een tijdlijn heeft bij beantwoording van deze vraag 
weinig toegevoegde waarde. Wel is de veranderende Arbowetgeving hier 
van belang: in de beginperiode van de POMS-sites was de Arbowet nog 
niet van kracht. Deze verving gefaseerd de veiligheidswetgeving, met 
vanaf 1994 een verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie, en in 1997 
werd het Arbeidsomstandighedenbesluit ook voor Defensie van kracht. 

3.4.3 Beoordelingskader 21e 
Beoordelingskader privaat- en publiekrechtelijke zorgplicht van Defensie 
m.b.t. CARC en chroom-6.
Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 21e is het van belang om
het beoordelingskader van de privaatrechtelijke zorgplicht – zoals
omschreven in het Burgerlijk Wetboek (inclusief
Ambtenarenwetgeving)– en om de publiekrechtelijke zorgplicht die de
(overheids)werkgever heeft krachtens de Arbowetgeving, nader te
omschrijven. Beide zorgplichten kennen een aantal dimensies. Aan de
hand van de volgende onderdelen is beoordeeld in hoeverre Defensie
aan die zorgplichten heeft voldaan:

1. Preventiebeleid:
1.1 Veiligheidsmaatregelen treffen; 
1.2 Bekend zijn met risico’s: RI&E (Risico Inventarisatie en 

Evaluatie); 
1.3 Registratie van gevaarlijke stoffen, Veiligheidsbladen, 

MSDS’en (Material Safety Data Sheets); 
1.4 Registratie van blootgestelden aan carcinogene stoffen. 

2. Instructieplicht: werknemers inlichten over de gevaren;
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3. Toezicht: de werkgever moet toezicht houden op de 
werkzaamheden; 

4. Onderzoekplicht: op de hoogte zijn en blijven van risico’s en 
gevaren op de werkvloer van Defensie. 

 
3.4.4 Beantwoording vraag 21e 

Inleiding 
De wetgever heeft de werkgever een verplichting opgelegd om te zorgen 
voor een veilige werkomgeving. Die verplichting wordt de zorgplicht 
genoemd en geldt voor iedere werkgever en ieder overheidsorgaan. De 
zorgplicht wordt voor een deel ingevuld door publiekrechtelijke regels, 
waaraan voldaan moet worden, zoals de Arbowetgeving. Maar de 
zorgplicht van de werkgever houdt daar niet op. De werkgever moet in 
zijn verhouding tot de werknemer/ambtenaar ook zorgen voor veilig 
materiaal, veilige kleding, veilige machines, een veilige werkplek en 
goede instructies, ook als er geen speciale regels zijn. Wat concreet de 
verplichtingen van de werkgever zijn, hangt af van wat er over de 
gevaren tijdens het werk bekend is. Als de werkgever niet kon weten 
dat er risico’s waren, bijvoorbeeld omdat de wetenschap nog niet zo ver 
was, dan kunnen er ook geen extra eisen worden gesteld.  
 
De zorgplicht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De letterlijke 
tekst van het zorgplichtartikel luidt: ‘De werkgever is verplicht om 
lokalen, werktuigen en gereedschappen op een dusdanig wijze in te 
richten en te onderhouden, alsook zodanige regelingen te treffen als 
redelijkerwijs nodig is ter voorkoming van ongevallen van werknemers 
en ter bevordering van de veiligheid binnen het bedrijf.' Voor 
ambtenaren gelden vergelijkbare regels als in het Burgerlijk Wetboek. 

Onder de zorgplicht vallen ook de verplichtingen die de werkgever heeft 
krachtens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet); hierin is 
vastgelegd dat de primaire verantwoordelijkheid om werknemers te 
beschermen bij de werkgever ligt. De werkgever moet zorgen voor een 
veilige en gezonde werkomgeving door de risico’s te inventariseren en te 
beheersen en de werknemers adequaat voor te lichten en te instrueren. 
Andere publiekrechtelijke regelingen betreffende 
arbeidsomstandigheden, veiligheidsinstructies en de CAO's. 
Als een werkgever in zijn zorgplicht tekortschiet, dan is hij aansprakelijk 
voor de schade die de werknemer als gevolg daarvan lijdt. De 
werkgever kan de schadeclaim dan alleen nog afwenden als de schade 
in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid 
van de werknemer, of indien hij kan aantonen aan zijn privaatrechtelijke 
zorgplicht te hebben voldaan. 
  
Bij de beantwoording van onderzoeksvraag 21e worden vier dimensies 
van de privaat- en publiekrechtelijke zorgplicht onderscheiden en 
de antwoorden worden in deze vier dimensies gerubriceerd. 
1. Preventiebeleid: 

1.1. Veiligheidsmaatregelen treffen; 
1.2. Bekend zijn met risico’s: RI&E; 
1.3. Registratie van gevaarlijke stoffen, Veiligheidsbladen, MSDS’en 

(Material Safety Data Sheets); 
1.4. Registratie van blootgestelden aan carcinogene stoffen. 

2. Instructieplicht: werknemers inlichten over de gevaren 
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3. Toezicht: de werkgever moet toezicht houden op de 
werkzaamheden; 

4. Onderzoekplicht: blijven oriënteren op risico’s en gevaren op de 
werkvloer. 

 
1. Preventiebeleid 
1.1 Het treffen van veiligheidsmaatregelen  
Uit de documenten blijkt dat bij de nieuwbouw van de NL-POMS-sites 
(1983-1984) volgens Amerikaans concept een duidelijke separate locatie 
is aangegeven voor de verschillende onderhoudswerkzaamheden. In het 
grote Maintenance-gebouw waren de relatief grote secties 
ondergebracht: Preservation, Wheels en Tracks. De 
onderhoudswerkzaamheden worden op basis van dit oorspronkelijke 
concept gescheiden van elkaar uitgevoerd, met in de 
Preservationafdeling ‘state of the art’-spuit- en straalcabines. Deze 
scheiding van activiteiten werd echter door verhoogd werkaanbod vanaf 
1990 met materiaal uit de Golfoorlog en de Balkanoorlog niet 
consequent doorgevoerd, waardoor bijvoorbeeld ook buiten de 
spuitcabines werd geschuurd, gestraald en gespoten. Na signalen over 
overschrijding van normen werden aanvullende veiligheidsmaatregelen 
voorgesteld, die met enige vertraging (door onenigheid over de 
financiering) deels werden gerealiseerd.  
In de interviews werd aangegeven dat werkzaamheden vaak 
onbeschermd werden uitgevoerd en dat de hygiënische voorzieningen 
niet op orde waren: de afstand tussen de loodsen en de kantine met 
toiletvoorziening was te groot waardoor op de werkplek werd gegeten 
en gedronken.  
 
1.2 Bekend zijn met risico’s 
Kennis over risico’s door werk met toxische stoffen was aanvankelijk 
niet aanwezig; er werd hierbij geleund op de expertise van de US Army. 
In de loop der tijd kwam er meer kennis bij de leiding door 
ondersteuning van de Arbodienst, maar vóór 1995 ontbrak 
systematische bekendheid van veiligheids- en gezondheidsrisico’s. Vanaf 
1995 is onder druk van de Arbeidsinspectie een begin gemaakt met een 
systematische Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). In 2000 is dit 
officieel in de NL-POMS-organisatie ingevoerd, maar gedetailleerde 
kennis over chroom-6-blootstelling en de daaraan verbonden 
gezondheidsrisico’s was niet aanwezig bij de medewerkers. 
Uit de interviews blijkt dat de kennis over de risico’s van chroom-6 bij 
de staf KL-ARBO goed bekend was, vanaf circa 1998 ook bij het 
management van NL-POMS, maar niet bekend was onder de 
medewerkers.  
 
1.3 Registratie gevaarlijke stoffen 
Na druk van de Arbeidsinspectie werd in 1995 begonnen met een 
registratie van gevaarlijke stoffen en juiste etikettering. In 2000 was dit 
nog niet op orde. 
 
1.4 Registratie van blootgestelden aan carcinogene stoffen 
Naar aanleiding van de onrust over chroom-6 is vanaf 1999 de 
persoonsregistratie gevaarlijke stoffen een punt van discussie geweest. 
Er werd voorzien in een geautomatiseerd systeem voor de registratie 
van gevaarlijke stoffen en de persoonsregistratie waarin (mogelijke) 
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blootstelling aan gevaarlijke stoffen kan worden bijgehouden, maar het 
is niet duidelijk of er een goed systeem is gerealiseerd. 

2. Instructieplicht
In verschillende documenten komt naar voren dat er op verschillende
momenten voorlichting over het werk met CARC en chromaten is
gegeven.
In een interview met een staffunctionaris kwam naar voren dat er in
ieder geval op één POMS-site (Vriezenveen) voorlichting over
gezondheidsrisico’s van chroom-6 door de arbeidshygiënist tezamen met
een bedrijfsarts werd verzorgd. Uit interviews met medewerkers bleek
dat dit geen systematisch karakter had.

3. Toezicht
Aanvankelijk was niet helder wie het toezicht op de zorg voor goede
arbeidsomstandigheden en onder andere het dragen van persoonlijke
beschermingsmiddelen had. De Arbodienst en de
veiligheidsfunctionarissen wezen de leidinggevenden op hun
verantwoordelijkheid in dezen. Vanaf circa 1995 werden de
verantwoordelijkheden beter omschreven (zie ook antwoord op vraag
21h) en kregen leidinggevende een cursus ‘Arbo voor leidinggevenden’.
Medewerkers, maar ook safety specialisten, geven aan dat er in het
algemeen zeer weinig toezicht werd gehouden, en met sancties waren
zij over het algemeen niet bekend. Monteurs geven aan dat voormannen
en supervisors weinig op de werkvloer waren, of dat zij de werknemers
niet of weinig aanspraken op het dragen van PBM. Positieve
uitzonderingen werden een enkele keer genoemd.

4. Onderzoekplicht
Onderzoek op gezondheidsrisico’s op de werkvloer vond plaats, maar
niet systematisch, en er werden soms vraagtekens geplaatst bij de
gebruikte meetmethodiek. Vanaf eind 1998 zijn metingen naar chroom-
6 uitgevoerd en na 2002 in beperkte mate. Onderzoek naar incidenten
werd niet structureel en systematisch gedaan, met uitzondering van het
Arbo-incident Twente.

Naleving zorgplicht 
Wat de naleving van de zorgplicht voor een veilige werkomgeving 
betreft, moet worden geconcludeerd dat deze niet proactief was. 
Kenmerken die uit de documenten naar voren komen en worden 
ondersteund door de interviews: 
het preventiebeleid was reactief op incidenten, op voorgenomen 
verlaging van grenswaarden en op Inspectiebezoeken. Meetmethoden 
en grenswaarden werden ter discussie gesteld. Er werd gemarchandeerd 
met de aanwijzingen van de Inspectie SZW over 
arbeidsomstandigheden.  
Voorlichting en instructie kwamen soms tot stand onder druk van de 
Arbodienst of de Arbeidsinspectie. Incidenteel werd onderzoek gedaan, 
zie bijvoorbeeld het Arbo-incident Twente; er was geen sprake van 
structureel onderzoek. 
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3.4.5 Toelichting vraag 21e 
1. Preventiebeleid 
1.1 Veiligheidsmaatregelen treffen 
Uit een reeks documenten blijkt dat er op veiligheidsgebied veel 
tekortkomingen bestonden. Dit gold voor het werken met CARC waarbij 
in Vriezenveen in 1989 (doc 14) door de Arbodienst werd 
geconstateerd: recirculatie; geen aparte verfmeng-/opslag ruimte; niet-
spuiters lopen naast de beschermde spuiters rond. Bij metingen (1990) 
naar CARC (en thinner) blijkt de concentratie van het monomeer 
(hexamethyleendiisocyanaat) op ca 50% van de MAC-waarde te liggen. 
Dringende adviezen zijn gegeven om werkzaamheden te verplaatsen 
naar de spuitcabine, recirculatie te stoppen en het ventilatievoud te 
verhogen. 
 
Ook bij het werken met chroom-6 bestond er geen consequente 
scheiding van werkzaamheden: tijdens het slijpen en schuren aan 
voertuigen komt strontiumchromaathoudend stof vrij. In principe 
worden alle risicovolle activiteiten uitgevoerd in de Preservationruimte. 
Het geheel stralen van de voertuigen wordt uitgevoerd in de 
straalcabine. In de Preservationwerkplaats werd een voorziening voor de 
centrale stofafzuiging aangebracht. Ter verklaring wordt gesteld: 
‘Moderne bedrijfsvoering, flexibele inzet van personeel en verbetering 
van efficiëntie in combinatie met dat er moet worden gewerkt op basis 
van projecten die binnen een vooraf vastgestelde planning moeten 
worden gerealiseerd, hebben ertoe geleid dat 
preserveringswerkzaamheden niet alleen en uitsluitend plaatsvinden in 
de Preservationwerkplaats, maar ook incidenteel moeten worden 
uitgevoerd in bijvoorbeeld de afdelingen Wheels of Tracks. Ook in de 
laswerkplaats worden er op incidentele basis slijpwerkzaamheden 
uitgevoerd. Ook de verhouding tussen de wiel- en trackvoertuigen kan 
sterk wijzigen. Dit betekent in de praktijk dat Track-werkplaatsen 
moeten worden ingezet voor het onderhoud aan wielvoertuigen.’ 
 
Naar aanleiding van deze bevindingen zijn diverse maatregelen 
getroffen (2000) ook in verband met de voorgenomen verlaging van de 
MAC-waarde: 

• Alle straal-, schuur- en slijpwerkzaamheden vinden indien 
enigszins mogelijk alleen plaats in de straalcabine; 

• Levering van speciale industriële stofzuigers voorzien van 
absoluut-filters. Aanschaf van gereedschap met bronafzuiging; 

• Plaatsing van professionele straalinstallatie. Niet geheel stofdicht 
uitgevoerd. Zou technisch vrijwel niet mogelijk zijn; 

• Werkplaatsen op sites Brunssum en Eygelshoven zijn door een 
speciaal schoonmaakbedrijf industrieel gereinigd. Dit zal in 
toekomst periodiek worden uitgevoerd; 

• In Dongen is een speciale werkplaats ingericht, voorzien van een 
sterke ventilatie, extra verlichting, een transparante wand voor 
afscheiding van de rest van de werkplaats. Deze voorziening 
inclusief een verfaanmaakruimte is door LAS/IROM bij NATO 
aangevraagd voor Brunssum en Vriezenveen. Is formeel 
goedgekeurd door NATO. DGW&T heeft van LAS/IROM-opdracht 
gekregen een voorlopig ontwerp te maken. Realisering zou 
waarschijnlijk in kalenderjaar 2001 zijn (een bedrag door NATO 
beschikbaar gesteld van Hfl 500.000,-); 
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• Op locatie Vriezenveen wordt nu een luchtdouche gemaakt. Na
toetsing ook plaatsing op andere sites.

‘Het geheel voorkómen dat tijdens het onderhoudsproces aan de 
voertuigen strontiumchromaathoudende stof vrijkomt, is op basis van de 
huidige techniek waarschijnlijk onrealistisch en niet haalbaar.’ 

De maatregelen bleken onvoldoende. In 2001 gaven de uitgevoerde 
metingen naar strontiumchromaatstof een ongunstig beeld, zodanig dat 
er acuut maatregelen zijn genomen en aanpassingen zijn doorgevoerd. 
Bij RI&E Eygelshoven ontbraken gevaaretiketten en 
productveiligheidsbladen. Er kan niet worden gekozen uit de 
verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen. Periodieke medische 
keuringen en de uitslagen van deze keuringen ontbraken. 

Functie Preserveerder: deze verricht ‘ontmantelingswerkzaamheden’ 
ten behoeve van het reinigings- en preserveringsproces van diverse 
typen rups- en wielvoertuigen, trailers en geniematerieel. Hij reinigt 
voertuigen en componenten met stoomcleaner, hogedrukreiniger en/of 
vacuümcleaner en monteert het materieel nadat het is gepreserveerd 
en/of gespoten. Daarnaast verricht hij klein onderhoud aan de diverse 
typen voertuigen, zoals doorsmeren, verwisselen c.q. reinigen van olie- 
en/of luchtfilters, het verwijderen van roest en gecorrodeerde 
oppervlaktes door middel van krabben en schuren, alsmede handmatige 
plamuur-, schilder-, sjabloneer- en letterzetwerkzaamheden. Tot slot 
maakt hij het materieel en de daarbij behorende componenten opslag-
gereed (verpakken, invetten, in olie en afsealen), trekt hij benzine- en 
dieseltanks van rups- en wielvoertuigen leeg en demonteert hij accu’s, 
alvorens de voertuigen weer kunnen worden opgeslagen. 

Functie Painter: deze verricht reinigings-, schilder-, spuit- en 
straalwerkzaamheden aan rups- en wielvoertuigen, trailers, 
geniematerieel, non-mechanische artikelen en componenten. Dit omvat 
tevens voorbehandelingswerkzaamheden als reinigen, ontroesten, 
stralen, plamuren, gronden, alsmede het mengen en het bepalen van de 
viscositeit van de te gebruiken verfsoorten. 

In 2005 werd door RPS-Analyse een visuele inspectie naar chromaatstof 
uitgevoerd in gebouw C28 van POMS-Brunssum. In dit gebouw, beter 
bekend als Preservation, zijn onder meer twee straalcabines en een 
spuitcabine ondergebracht. In deze ruimtes zijn, gedurende meerdere 
jaren, onder meer chromaathoudende verven gestraald en gespoten. De 
firma P. Clean heeft opdracht gekregen deze ruimtes te reinigen. De 
opdracht bestond uit het verwijderen van al het losse stof. Een 
belangrijke beperking bij de werkzaamheden is het gegeven dat de 
rubberen wandbekleding in de beide straalcabines niet verwijderd mag 
worden. De visuele inspectie, ter controle van de werkzaamheden, werd 
uitgevoerd. Resultaten van de luchtmetingen: in de omgevingslucht 
werden geen detecteerbare concentraties chroom VI geanalyseerd. De 
gevonden resultaten bevinden zich ruim beneden de bedrijfsnorm. 
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Op basis van Aanvullende Analyse (AA) 
Medewerkers: 
Medewerkers melden dat hun kleren stonken door de dieseluitlaat en de 
CARC die een snoepjesgeur verspreidde; toegang tot de kantine was 
daardoor alleen mogelijk zonder overall. De afdeling Preservation werd 
soms als strafkamp ervaren. Schoonmaken gebeurde soms met 
perslucht, waardoor slijp- en schuurstof in de lucht werden verspreid en 
konden worden ingeademd. Eten en drinken op de werkplek werd 
gefaciliteerd. 
‘Ik ben vaak genoeg thuisgekomen dat mijn vrouw zegt ‘ga eerst je 
kleren uitdoen en trek schone aan’, want je stonk. Als je ‘multi launch 
rocket systems’ startte, stond de hele loods blauw, en dat rook je. Daar 
werd ook over gezegd, over die diesel, die dampen: jongens niet zo 
aanstellen, we hebben werk, werk.’ 
‘Preservation heeft altijd het meeste moeten overwerken. Constant 
hebben wij overgewerkt in al die jaren, maar niemand van die andere 
shops wou ooit bij Preservation komen werken. En als je me nu kan 
komen vertellen waarom ze niet bij ons wilden komen werken, dan weet 
u ongeveer hoe laat het is. ‘We gaan niet in die vieze, vuile rotzooi 
werken.’ Niemand wou dat, ja, we kregen af en toe strafkandidaten. Er 
waren twee mensen die bij de bewaking weg moesten. Drop ze maar bij 
Preservation, Maar af en toe waren we wel een strafkamp. ‘Eruit of bij 
Preservation werken!’’ 
‘Wij zaten het verst van de kantine af. Als we naar de kantine moesten 
voor de koffiepauze, dat haalden we niet. ‘s Middags was daar een 
halfuur tijd voor, dat ging wel. Maar voor ’s morgens en ’s middags in de 
koffiebreak had de leiding iets uitgevonden. “Wij komen met de 
koffiekar naar jullie op de afdeling, dan hoeven jullie niet naar de 
kantine te gaan.” Maar dan zaten we in de afdeling, een meter of 
anderhalf van de spuitcabine en straalcabine af. Dat was ons hoekje 
waar we een boterham konden eten en koffie konden drinken en konden 
eten. We wisten niet beter.’ 
‘Ik kwam de loods niet uit: ’s morgens erin en ’s avonds eruit. In het 
begin aten we ook in de loods. Er was geen water hoor; we hadden een 
jerrycan.’ 
‘Die loodsen mochten onder geen beding open vanwege die humidity 
control. Er werd daar gespotpaint en geschuurd. We hadden geen 
mondkapje. We hadden niks. Alleen die dingen op je kop. Maar dat was 
hinderlijk. Nou heb je supertechnische gehoorbeschermers.’ 
‘Een voorbeeldje: toen wij een keer op de hoogte waren van het 
chroom-6 in straalgrit, toen wisten we ook dat de straler het elke keer 
meenam als hij uit zijn straalcabine kwam, naar het voorportaal van de 
werkplaats. Toen we die link hadden gemaakt: we hadden dus een 
luchtdouche nodig. Dat is een best gevecht geweest. Die aanvraag was 
moeilijker; we waren toen al een beetje bezig met het afbouwen van de 
organisatie, wisten ze dat er niet meer zoveel geld deze kant op ging 
komen. De luchtdouche is inderdaad een lang strijdpunt geweest.’ 
 
1.2 Bekend zijn met de Risico’s (RI&E’s) 
Kennis over de risico’s van CARC en chroom-6 was in de eerste jaren 
van de POMS-sites niet aanwezig bij management of medewerkers. In 
de loop van de jaren 90 werd de systematiek van de Risico 
Inventarisatie & Evaluatie geleidelijk ingevoerd. In 1995 (doc 155) 
constateerde de Inspectie SZW dat de POMS Vriezenveen in gebreke 
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was gebleven. Zo ontbraken een schriftelijke RI&E, een Plan van 
Aanpak, een registratie gevaarlijke stoffen en een aanvullende 
registratie kankerverwekkende stoffen. 
Vanaf 1995 is onder druk van de Inspectie SZW een begin gemaakt met 
een systematische RI&E. In 2000 is dit officieel in de NL-POMS-
organisatie ingevoerd, maar gedetailleerde kennis over chroom-6-
blootstelling was niet aanwezig.  
 
Op basis van Documentanalyse (DA) 
In 2000 werden in overleg met de Medezeggenschapscommissies (MC) 
en de werkgroep RI&E door de manager NL-POMS de volgende opdracht 
en doelstellingen vastgelegd: 
‘OPDRACHT: Het verrichten van een RI&E, waardoor een compleet beeld 
ontstaat van de arbeidsomstandigheden binnen de NL-POMS. Op basis 
van de bevindingen wordt een jaarplan opgesteld, inclusief een planning 
wanneer voorgestelde verbeteringen zijn respectievelijk worden 
doorgevoerd. Uitvoering en realisatie van verbeteringsvoorstellen zijn in 
de praktijk ook mede afhankelijk van de beschikbaarheid van de 
vereiste financiële middelen. Het verbeteren van arbeidsomstandigheden 
is een continue proces. Rekening houdend met deze cyclus moeten de 
volgende activiteiten worden opgestart en documenten worden 
gemaakt: maken van een schriftelijk overzicht van alle gevaren die op 
de POMS-locaties (kunnen) optreden op het gebied van veiligheid, 
gezondheid en welzijn, het beoordelen van de risico’s die de gevaren 
met zich meebrengen en het rangschikken van de ernst van de risico’s.’ 
 
Op de vraag of de chromaatproblematiek in de RI&E (voldoende) 
behandeld of anderszins goed in kaart werd gebracht, wordt ingegaan in 
de conclusie van het rapport van 28 september 1999:  

a. De concentratie chroom-6 in het straalgrit dat in de straalcabine 
op de vloer ligt, overschrijdt de richtwaarden, opgesteld door 
TNO Bouw; 

b. De concentratie chroom-6 op de vloeren bij de Preservering 
lokaal, om net geschuurde voertuigen, overschrijdt de door TNO 
Bouw opgestelde richtwaarde, waardoor door opwerveling de 
concentratie in de lucht te hoog zal zijn en de medewerkers ook 
na werkzaamheden kunnen worden blootgesteld aan chroom-6. 
Bij machinale schuurwerkzaamheden komen te hoge 
concentraties chroom-6 vrij. Omdat degelijke verspanende 
werkzaamheden niet gecompartimenteerd zijn, zullen deze 
concentraties chroom-6 zich in de werkruimte verspreiden en 
kunnen medewerkers die in dezelfde ruimte werkzaam zijn, 
worden blootgesteld; 

c. Werkzaamheden waarbij chroom-6 kan vrijkomen, mogen niet 
meer worden uitgevoerd in de huidige werkplaatsen. De 
werkruimten en ventilatiesystemen voldoen niet aan de eisen die 
op grond van het werken met kankerververkende stoffen gelden; 

d. Het ventilatiesysteem bij de afdeling Preservering, dat is 
gebaseerd op recirculatie, voldoet niet aan de eisen en is 
mogelijk verontreinigd met chroom-6, waardoor schijnbaar 
schone lucht de werkruimte in wordt geblazen terwijl deze 
vervuild kan zijn met onder andere chroom-6. 
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Op basis van de Aanvullende Analyses (AA) 
Medewerkers: 
Gezondheidsrisico’s: ‘We wisten het toen niet. We hadden wel een 
vermoeden. We hebben herhaaldelijk aan de leiding gevraagd van: klopt 
het allemaal wel? De leiding zei altijd: er is hier niets aan de hand. Als 
er wat aan de hand zou zijn, gaan we dat meten voordat jullie ermee 
gaan werken. En als we dat meten, dan is alles ver onder de waarden 
die wettelijk zijn toegestaan.’ 
‘We hebben tegen elkaar gezegd: er klopt iets niet, we zijn ergens aan 
blootgesteld. Eén raar voorbeeld: de hele wereld was bang voor Sadam 
Hoessein met zijn gifstoffen. In die M1-tank zat NBC (Nucleair Biologisch 
en Chemisch reinigingssysteem). De filters die erin zaten, waren groter 
dan een emmer en heel dik. Die moesten worden verschoond of 
vervangen als die dingen uit het Golfgebied kwamen. Die filters haalden 
we gewoon in ons uniform eruit, zonder gelaatsmasker. Die filters 
moesten we dan 3, 4 maal in plastic verpakken. Dan gingen ze in 
houten kisten en ging er bandstaaf overheen. Dan werden ze 
opgestuurd om vernietigd te worden. Als wij dan zeiden, van: ja, 
moeten we iets op? Nee jongens, dat is allemaal niks.’ 
‘We wisten wel, als een luchtslang knapte, dan was het hoesten, puffen, 
want dan zat alles onder het stof. Die stof ademde je in, kwam in je 
neus en oren. Als ik ’s avonds thuiskwam en zo iets was gebeurd, of ik 
had in zo’n voertuig gewerkt, dan zei mijn vrouw: ‘Golf jongen? Je 
stinkt. Ga gauw het bad in.’ Punt 1, we wisten het niet. Punt 2, als we 
het vroegen dan was het niet nodig.’ 
‘We zijn helemaal niet geïnformeerd. Het woord chroom-6 is nooit 
gevallen.’ 
‘Vanaf 1985 tot ongeveer 1990 was mij niets bekend over de gevaren 
van de stoffen waarmee ik heb gewerkt. En voor mijn gevoel ook niet bij 
de toenmalige leiding. Wij vonden het normaal om afvalstoffen gewoon 
weg te gooien in de containers, daarna begon het een beetje op te 
komen dat afvalstoffen gescheiden moeten worden.’ 
‘We hebben summiere voorlichting gehad: het is gevaarlijke verf, pas 
op, mondkapje op. Maar er is nooit gezegd dat het chroomhoudende 
verf was.’ 

Adviseurs: 
‘We kenden chroom-6 niet, er werd gesproken over strontiumchromaat. 
Ik heb nog een vergaderstuk in huis, waarin vanuit de supervisors werd 
besproken: wat zijn strontiumchromaten?’ 
‘Ja, ik was goed op de hoogte vanuit mijn veiligheidsfunctie. Ik ben zelfs 
nog naar Dongen geweest en naar Volkel om te kijken hoe ze er 
daarmee met chroom-6 werkten, met F16’s. Om die systemen over te 
nemen en toe te passen.’ 
‘Ik ben als kwaliteitsinspecteur door die spuitwerkplaatsen gelopen, daar 
waren jongens met maskers op die misschien helemaal niet voldeden en 
ik stond erbij te kijken, zonder masker. Als ik geweten had, of degene 
die aan het spuiten was had geweten dat daar chroom-6 in zit, en 
gewaarschuwd had, maak snel dat je wegkomt, je hebt geen masker op 
en dat is levensgevaarlijk, er zit die troep in, dan had ik me er tegen 
kunnen beschermen. Nee, je liep daar gewoon rond, had grit in je 
handen, de CARC-verf was nog niet opgedroogd die bleef aan je vingers 
en aan je kleren plakken. De uitlaten werden vaak meegespoten met 
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CARC, dat mocht niet. Dan ging je een proefrit maken, die dampen 
ademende je in. Je wist niet dat het gevaarlijk was.’ 
 ‘Voor het maken van Veiligheidsbladen gebruikten we de GBV-
methodiek. Gezond boerenverstand. We hadden eigenlijk helemaal niet 
zoveel contact met de reguliere Landmacht. We waren gewoon een 
NATO-organisatie en heel veel dingen werden gewoon hier zelf gedaan. 
We hadden de kapstok van Landmacht, maar onze salarissen werden 
indirect betaald door de United States Army – we waren wel 
rijksambtenaar, om het simpel te houden. En om het nog makkelijker te 
maken: dit complex was Nederlands grondgebied, de gebouwen waren 
van de NAVO en alles wat erin stond was Amerikaans.’ 
 
1.3 Registratie gevaarlijke stoffen, Veiligheidsbladen, MSDS’en 
Het systematisch in kaart brengen van gevaarlijke stoffen is in de loop 
van de jaren 90 geregeld. In 1995 constateerde de Inspectie SZW 
(destijds Arbeidsinspectie) bij de POMS-site Vriezenveen een aantal 
tekortkomingen, waaronder het ontbreken van een register gevaarlijke 
stoffen en de aanvullende registratieverplichting bij kankerverwekkende 
stoffen; ook waren er geen VIB (Veiligheidsinformatiebladen) of 
MSDS’en (Material Safety Data Sheets) aanwezig. Onder druk van de 
Inspectie wordt in 1995 begonnen met een registratie van gevaarlijke 
stoffen en juiste etikettering. In 2000 was dit nog niet op orde en gaf de 
Inspectie SZW géén dispensatie meer. In 2001 verscheen een Order van 
Blijvende Aard om dit definitief te regelen. 
 
Uit de documenten:  
In 1996 werd registratie gevaarlijke stoffen ter hand genomen en werd 
aan de Arbodienst RBB gevraagd of er extra aanvullingen nodig zijn voor 
het registratieformulier, hoe om te gaan met lage percentages van een 
gevaarlijke stof in een product en of medische begeleiding nodig is. 
‘Deze registratie heeft mede tot doel vast te stellen of er, gelet op de 
methode van verwerken tijdens het productieproces, sprake is van een 
verhoogd of onacceptabel gezondheidsrisico.’ 
 
Snel ging het allemaal niet: ‘Door gebrek aan tijd is aan een beoordeling 
van het registratieformulier niet toegekomen. Ook op uw lijst met 
onbekende CAS-nummers, welke ons onlangs bereikte, kom ik op een 
later tijdstip terug.’ (1997) 
Etikettering van alle producten was lastig in verband met de 
administratie van de Amerikaanse aanvoerlijnen. Ook wordt de 
effectiviteit ten aanzien van voorlichting van werknemers ter discussie 
gesteld; standaard pictogrammen zijn helderder. 
In 1999 attendeerde het ARBO-centrum Oost van de arbodienst KL de 
NL-POMS op het feit dat de RI&E uit 1995 nodig geactualiseerd moest 
worden: 
‘De huidige registratiemethode is nog niet geheel volledig. Om zo 
volledig mogelijk te registreren zal door Arboteam Oost voor 27 februari 
een format ten behoeve van de registratie aangeleverd worden. In deze 
format zal tevens rekening gehouden worden met milieu-eisen.’ (1998). 
Naar aanleiding van een brief van de Inspectie SZW (2000): 
‘Er wordt geen dispensatie verleend aan NL-POMS aangaande 
etiketteringverplichting. Er is volgens de AI geen dispensatie nodig 
omdat er inmiddels meerdere, relatief eenvoudige, software 
programma’s zijn die de juiste etiketten kunnen uitdraaien. Als basis 
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voor een juist etiket geldt de informatie op de zogenaamde AVIB-
bladen. (AVIB = Artikel Veiligheid Informatie Blad.) Met als basis de 
juiste AVIB-gegevens is het uitdraaien van het juiste etiket betrekkelijk 
eenvoudig. Door NL-POMS moet eveneens een goed 
etiketteringsprogramma worden aangekocht. Zowel de AI als de 
Arbodienst zal NL-POMS adviseren omtrent de aankoop van dit 
programma. De AI gaat met deze methode van aanpak akkoord onder 
de voorwaarde dat eind van dit jaar de etikettering ook daadwerkelijk is 
opgelost.’  
In een commentaar op een concept-RI&E Vriezenveen 2001: 
‘In deze bijlage staan de verschillende stoffen die gebruikt worden bij 
POMS-site Vriezenveen. Deze lijst kan niet dienen als toxische 
stoffenregister, want het voldoet niet aan de eisen. In een toxisch 
stoffenregister dient vermeld te staan welke gevaarlijke bestanddelen en 
in welke hoeveelheden deze bestanddelen voorkomen. Tevens dient 
vermeld te worden welke jaarlijkse hoeveelheid van deze stoffen 
gebruikt wordt. Als laatste dient aangegeven te worden of de stof in een 
bepaalde risicocategorie valt, bijvoorbeeld carcinogeen of reprotoxisch.’ 
In 2001 werd een Order van Blijvende Aard van kracht betreffende 
registratie van en de omgang met carcinogene en reprotoxische stoffen, 
met uitgebreide inleiding, intentie, registratieformulieren, voorkoming of 
vermindering blootstelling en gedetailleerde formulieren. 
 
1.4 Registratie blootgestelden aan carcinogene stoffen 
Naar aanleiding van de onrust over chroom-6 is vanaf 1999 de 
persoonsregistratie gevaarlijke stoffen, met name de carcinogene 
stoffen, een punt van discussie geweest. De verplichting hiervan 
bestond overigens al sinds 1994 in de Arbowet. Er werd in een 
geautomatiseerd systeem voorzien voor de registratie van gevaarlijke 
stoffen en de persoonsregistratie waarin (mogelijke) blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen kan worden bijgehouden, maar het is niet duidelijk of 
er een goed systeem is gerealiseerd. 
 
In 1999 werd begonnen met registratie van blootgestelden aan 
strontiumchromaat op de POMS Vriezenveen met een medisch 
registratieformulier vermoedelijke blootstelling chromaten, toegestuurd 
door de bedrijfsarts. Er is een vragenlijst voor de registratie van 
vermoedelijke blootstelling aan chromaten gemaakt en een 
toestemmingsformulier voor Overdracht medische gegevens van de 
Arbo Management Groep aan de Arbodienst Koninklijke Landmacht. Dit 
lijkt te duiden op zorg voor compensatie van mogelijke 
langetermijneffecten. Het lijkt niet beperkt tot Vriezenveen:  
op 30 oktober 1999 heeft het Comité Personeel geoordeeld dat de 
registratie zo snel mogelijk dient aan te vangen, en dat deze 
vooruitlopend op de ontwikkeling van een geautomatiseerd systeem, 
voorlopig handmatig zal dienen te gebeuren, waarbij sprake moet zijn 
van een gezamenlijke, uniforme aanpak door de krijgsmachtdelen. 
Het Comité Personeel heeft het ICAA verzocht één formulier te 
ontwerpen en voorbereidingen voor een voorlichtingscampagne te 
treffen. 
Gedacht wordt aan een ‘commandantenbrief’ van de bevelhebbers, in 
combinatie met voorlichting rechtsreeks aan het personeel door middel 
van een informatiebulletin in de krijgsmachtdeelbladen, een publicatie in 
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de Defensiekrant en opname van informatie op het intranet. Hiervoor 
zijn reeds enige voorbereidingen in gang gezet. 
In 2000 werd gemeld dat door het ontbreken van geautomatiseerde 
systemen de persoonsregistratie voorlopig handmatig zal dienen te 
geschieden. ‘Ik realiseer mij dat de handmatige persoonsregistratie 
gevaarlijke stoffen een arbeidsintensief proces vormt, waarbij, mede als 
gevolg van de onvolledigheid van op dit moment beschikbare informatie, 
het gewenste kwaliteitsniveau niet in alle gevallen direct kan worden 
gerealiseerd.’ 
Op de Arbo- en Milieu Themadag POMS 2001 kwam Persoonsregistratie 
Gevaarlijke Stoffen aan de orde. Gesteld werd dat registratie zonder 
inhoudelijk goede metingen tot volstrekt onbruikbare informatie leidt. 
‘Een dwaalspoor bij uitstek! De vraag of er aanvullende 
blootstellingsmetingen moeten worden uitgevoerd zal worden 
beantwoord in en na overleg met de ARBO DKL. Een en ander is mede 
afhankelijk van de inhoud van de 1e rapportage en het daarin 
verwoorde standpunt en de twijfel omtrent de noodzaak van de 
verplichte persoonsgerichte registratie.’ 
 
2. Instructieplicht 
Op basis van de Documentanalyse (DA) 
Door de Inspectie Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht werd in 
1990 in Vriezenveen geconstateerd dat de noodzakelijke voorlichting 
over gezondheidsrisico’s van CARC niet is gegeven.  
In hetzelfde jaar verscheen een Vaste Order over Introductie Personeel 
medewerkers en uitzendkrachten (1990) waarin twee van de tien 
punten veiligheidsaspecten betreffen: ‘Daarna wordt de nieuwe 
medewerker geëscorteerd naar de afdeling Supply voor verstrekking 
veiligheids- en overige uitrusting’ en ‘Vervolgens wordt een algemene 
veiligheidsbriefing gegeven door de safety specialist, aangevuld met 
speciale veiligheidsinformatie afgestemd op het werk en de werkplaats 
van de nieuwkomer.’ 
Ook vanuit de US Army komen voorschriften over veilig werken met 
CARC: technische maatregelen en een oproep om voorlichting te 
organiseren over gezondheidsrisico's rond CARC (1990). 
Voorlichting over chroom-6 werd vanaf 1999 gegeven. Er wordt melding 
gemaakt van voorlichting naar aanleiding van metingen op de POMS-site 
Vriezenveen, met praktische werkafspraken.  
In 2001 werd een Cursus ‘Veilig omgaan met chromaten’ ontwikkeld. In 
de discussie kwam het volgende naar voren: ‘Het doel was, en is nog 
steeds, om in onderling overleg te komen tot een goede afstemming en 
inhoud van de cursus-inhoud, een en ander gericht op de specifieke 
situatie binnen ons bedrijf en ook rekening houdend met de bijzondere 
budgettaire mogelijkheden. Indien de KL alle vervolginvesteringen als 
een vanzelfsprekende verplichting voor z’n rekening neemt, is de 
handelingsvrijheid groot en vrijwel onbeperkt. Dit laatste is naar mijn 
inschatting zeker niet het geval.’ 
Op de site Eygelshoven is het structurele onderhoudswerk 
weggeorganiseerd. Er worden in Eygelshoven wel incidentele 
onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, waaronder ook het risicovolle 
stralen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd op projectbasis, 
waarbij het personeel door de US-collega’s worden ingehuurd en te werk 
gesteld. 
‘In het onderhoudsproces worden veel uitzendkrachten ingezet. De 
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vraag is op welke manier deze collega’s werden betrokken in de 
voorlichting en of zij in aanmerking kwamen voor deze cursus.’ 
Op basis van Aanvullende Analyse (AA) 

Medewerkers: 
Inwerking uitzendkrachten: ‘Als je een beetje in het uitzendwerk 
gezeten hebt in fabrieken of in instellingen, dan werkt het gewoon zo. Je 
komt binnengelopen, je krijgt een rondleiding, daar zit ik en daar zit die 
en daar moet je zijn als je wat wil eten. Je krijgt je lijstje en je haalt je 
pakketje op en je loopt naar de voorman en die zegt: “Vandaag moet je 
daar werken”, en meer is het ook niet. En gaandeweg kom je erachter 
hoe het werkt. Dan zeiden verschillende oudere collega’s: “Let even op 
want daar staan ze te spuiten en daar staan ze te slijpen, en houd de 
poort dicht.” Dat heeft meer met collegialiteit te maken dan met 
veiligheid.’ 

‘We zijn nooit bij elkaar geroepen om voorlichting te krijgen. We wisten 
nergens iets vanaf. We hebben geen veiligheidspapieren gezien. We 
hebben geen papieren gezien zoals die data sheets, safety data sheets 
waarop stond hoe je ermee moest werken. Nee, nooit gezien. Die 
werden bij de veiligheidsfunctionaris in de klapper gedaan en bij hem in 
de kast gezet.’ 

Informatie achterhouden: ‘Als er een lading aankwam, vooral bij de 
CARC, bij die grote bussen, daar waren allemaal data sheets bij. Maar 
die werden gewoon eraf getrokken en in een zak gedaan. Die hebben wij 
nooit gezien.’ 

Adviseurs: 
‘Nee, mensen die ermee moesten werken werden niet geïnformeerd. Het 
ging erom dat je ze had, als de Amerikaanse quality control kwam 
inspecteren, vooral in die tijd dat wij overgingen naar de ISO-
certificering, moest je dat soort dingen hebben. Je moest ze hebben, 
maar dat wil niet zeggen dat je ermee moest werken. Ja, dan kon je wat 
laten zien. Dan liep je naar de kast. Of het gebruikt werd was niet 
interessant’ 

1. Toezicht
Op basis van de Documentanalyse (DA)
Uit de documenten 1998: ‘Graag wil ik nog het volgende onder uw
aandacht brengen. Het is aan de onderscheiden werkgevers,
commandanten van werkplaatsen en dergelijke, om goede
arbeidsomstandigheden te bevorderen en te waarborgen. Het is dus
zeker niet de verantwoordelijkheid van de Arbodienst om als een soort
toezichthouder of inspecteur controlerende onderzoeken uit te (laten)
zoeken.’

Op basis van Aanvullende Analyses (AA) 
Medewerkers:  
Er was weinig tot geen toezicht op eten en drinken op de werkplek 
‘Wij zaten het verst van de kantine af. Als wij naar de kantine moesten 
voor de koffiepauze, dat haalden we niet. ‘s Middags was daar een 
halfuur tijd voor, dat ging wel. Maar voor ’s morgens en ’s middags in de 
koffiebreak had de leiding iets uitgevonden. “Wij komen met de 
koffiekar naar jullie op de afdeling, dan hoeven jullie niet naar de 
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kantine te gaan.” Maar dan zaten we in de afdeling, een meter of 
anderhalf van de spuitcabine en straalcabine af. Dat was ons hoekje 
waar we een boterham konden eten en koffie konden drinken en konden 
eten. We wisten niet beter.’ 
‘We hadden bij ons in de werkplaats kleine mobiele straalcabines. Als je 
een kleinere plek had, minder dan een meter, werd het niet door 
Preservation gedaan. Dan konden we dat zelf doen. Dan plaatste je zo’n 
ding tegen het voertuig aan. Dan werd dat gezandstraald. Als je dat 
gedaan had, dan ruimde je dat op. Een halfuur later begon de collega 
achter jou. En die blies het grit met de luchtslang de lucht in. Er waren 
geen regels en er was geen toezicht.’ 
‘Dat hoofd had altijd wat. Maar zei nooit iets over de verf. We zeiden: 
die verf stinkt. Als je in die koepel zat, zat je de hele dag in die koepel 
wit te verven in zo’n ding. Geen ventilatie. Hij zei dan: “Och het is 
gewoon huis- en keukenverf.” 
‘Vanaf het begin ben ik op de afdeling Preservation gekomen. Daar heb 
ik circa twee jaar actief gewerkt, zonder beschermingsmiddelen. Want 
de leiding wist van toeten noch blazen, wat het gevaar was van het 
CARC-gebeuren en van chroom-6. Wij wisten niet veel, maar de leiding 
eigenlijk ook niet.’ 

Adviseurs:  
‘De verantwoordelijkheid voor met name het houden van toezicht op 
persoonlijke beschermingsmiddelen lag niet bij de Safety Officer, maar 
bij de supervisor van de betreffende afdeling, dan wel bij de voorman 
die er weer onder zat. En ze hebben daarvoor allemaal een cursus 
gehad: alle leidinggevenden, van voorman tot hogere, hebben een 
tweedaagse opleiding gehad vanuit Defensie: Arbo voor 
leidinggevenden. Daar werd op mijn verzoek heel veel nadruk gelegd op 
hun verantwoordelijkheden voor hun personeel. Ik denk dat het voor 
een hele hoop mensen een ‘eyeopener’ was.’ 

Management:  
‘Het grootste punt was in eerste instantie al om te zeggen dat safety 
geen verantwoordelijkheid van de site-safetyspecialist is, maar van het 
eerste leidinggevende niveau. We hebben er jaren over gedaan om dat 
duidelijk te maken aan de chef monteur en werkplaats-chef: het is jullie 
verantwoordelijkheid om erop toe te zien. De safetyman is de 
ondersteuning voor jullie, maar het is niet zo van: ‘doe je 
gehoorapparaat op want de safetyman komt eraan’. Het wordt natuurlijk 
als buitengewoon storend ervaren als je elke keer als een soort boze 
vader door die groep heen gaat. Dat is heel vervelend. We hebben zelfs 
disciplinaire straffen uitgedeeld aan mensen… Dat zat een beetje op het 
niveau van berispingen hoor, ik denk niet dat we verlofdagen ingepikt 
hebben of dat soort dingen.’ 

4. Onderzoeksplicht
Op basis van de Documentanalyse (DA)
De Arbodienst wees op deze onderzoeksplicht in een brief uit 1998: ‘Het
is aan de onderscheiden werkgevers, commandanten van werkplaatsen
en dergelijke, om goede arbeidsomstandigheden te bevorderen en te
waarborgen. Het is dus ook aan hén om onderzoeken in te laten stellen,
wanneer er twijfels bestaan over (bepaalde aspecten van) die
arbeidsomstandigheden. Het is dus zeker niet de verantwoordelijkheid
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van de Arbodienst om als een soort toezichthouder of inspecteur 
controlerende onderzoeken uit te (laten) voeren.’ 
Initiatief voor onderzoek naar mogelijke risico’s werd soms door het 
management van POMS genomen, zoals het verzoek om informatie om 
de risico's te kunnen inschatten van kans op blootstelling aan chromaat: 
‘In hoeverre is de mogelijkheid aanwezig, dat bij het stralen, schuren of 
anderszins bewerken van voertuigen of andere voorwerpen, personeel 
wordt blootgesteld aan chromaten? Met andere woorden, is het – 
redelijkerwijs – mogelijk dat er ± 7,5 jaar nadat de betreffende 
grondstof is vervangen nog voertuigen of andere materialen bestaan die 
hier nog mee zijn behandeld en waarvan het (bij onderhoudsbeurten) 
nog niet is verwijderd?’ (1998). 
Een andere vraag betrof informatie over beroepsziekten door gevaarlijke 
stoffen aan de Arbodienst KL (2000) met als antwoord: ‘Naar aanleiding 
van uw vragen kan ik reeds gegevens verstrekken over de periode van 
september 1999 tot heden: 

‘OPS: in de genoemde periode hebben er 8 spreekuurcontacten 
plaatsgevonden in verband met OPS. Hoewel het systeem dit niet apart 
registreert, gaat het naar alle waarschijnlijkheid om drie patiënten. Van 
die drie wordt er bij één aangegeven dat de oorzaak niet in het werk 
ligt, bij de anderen is het het gevolg van oplosmiddelen. 
Chromaten: in de genoemde periode werd blootstelling aan chromaten 
niet opgegeven als oorzaak voor ziekten. Zoals ik reeds telefonisch 
mededeelde, is dat ook niet direct te verwachten, omdat blootstelling 
aan chromaten de risico’s op het ontstaan van bepaalde ziekten wel 
vergroot, maar het verband meestal niet is te leggen. Er is geen 
aandoening die uitsluitend voorkomt na blootstelling aan chromaten.’ 

In 2002 heeft NL-POMS de Arbodienst verzocht een onderzoek uit te 
voeren naar het vrijkomen van Cr6+-verbindingen binnen de NL-POMS, 
waarbij de site Vriezenveen als representatief wordt beschouwd. 
Representatief omdat er veel overeenkomsten zijn tussen de aard van 
de werkzaamheden op de verschillende NL-POMS-sites. 
Ook naar chroom-6 in lasrook is onderzoek gedaan in verband met 
haalbaarheid grenswaarde onderzoek (2003). Het commentaar van de 
dienstleiding op dit onderzoek is kritisch: ‘Helaas bevat de 
onderzoeksaanpak bepaalde methoden, die technisch hun waarde nog 
niet volledig bewezen hebben of die niet met eenvoudige technische 
middelen zijn uit te voeren. Met name het vaststellen van de inwendige 
dosis Cr(VI) door bepaling van het chroom in de erythrocyten (rode 
bloedlichaampjes) of het meten van de verschillende chroomvalenties in 
luchtmonsters door middel van LA-FTICRMS (zie pagina 3/11) zijn geen 
alledaagse technieken. Ook ontbreekt een gevalideerde relatie tussen de 
externe blootstelling (Cr(VI)-concentratie in de lucht) en de 
chroomconcentratie in de erythrocyten in het voor dit onderzoek 
relevante gebied van de lage concentraties. Sterker nog: men hoopt in 
dit onderzoek een dergelijke relatie te kunnen vaststellen. Tenslotte 
speelt het al of niet aanwezig zijn van een bepaalde erfelijke factor (snel 
of langzaam reduceren, zie Bijlage 2, pagina 10/11 en 11/11) bij de 
blootgestelden een belangrijke rol bij het bepalen van de inwendige 
dosis Cr(VI). Kortom, niet direct een onderzoeksopzet, die er zich 
gemakkelijk voor leent om na te gaan met welke 
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blootstellingsconcentraties in de dagelijkse praktijk van bedrijven 
rekening moet worden gehouden.’ 

Medewerker: 
‘Op een gegeven moment viel een collega van mij gewoon om, 
bewusteloos. Die lag op de grond. Dat was in de zomer of in het 
voorjaar. Er werd tegen hem gezegd: het was te warm. Maar die jongen 
zat gewoon vol van de dampen die hij ingeademd had. Daar was hij 
onwel van geworden. Toen werd hij naar huis gebracht en werd er even 
wat rustiger aan gedaan. Totdat wij gingen praten dat we een 
portakabin voor dat hok wilden hebben, want wij zaten daar in die 
dampen acht tot twaalf uur lang. Er is wel een melding van gemaakt, 
maar dan werd er niet opgeschreven dat het kwam door de 
thinnerdampen of door de verfdampen, maar: waarschijnlijk bevangen 
door de warmte. Dat werd dan opgeschreven; onderzoek werd er niet 
naar gedaan.’ 

3.5 21f: Beschermingsmaatregelen 
3.5.1 Vraag 21f  

Welke beschermingsmaatregelen werden/worden bij Defensie 
toegepast om (ex-)medewerkers van Defensie te beschermen tegen 
blootstelling aan chroom-6 en/of CARC (afhankelijk per locatie, functie, 
werkzaamheden, werkomstandigheden en tijdsperiode)?  

3.5.2 Tijdslijn onderzoeksvraag 21f 
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3.5.3 Beoordelingskader vraag 21f 
Voor de beantwoording van onderzoeksvraag 21f is het 
beoordelingskader van de toegepaste beschermingsmaatregelen 
bepaald aan de hand van de arbeidshygiënische strategie, die vanaf 
1990 ook voor Defensie gold.  
Stappen in de arbeidshygiënische strategie die het beoordelingskader 
van onderzoeksvraag 21f vormen (in hiërarchische volgorde) zijn: 
1. Bronmaatregelen, zoals het vervangen van een schadelijke stof door 

een veiliger alternatief;  
2. Collectieve maatregelen, zoals afscherming van ruimten, ventilatie of 

plaatselijke afzuiging; 
3. Individuele maatregelen, organisatorische veranderingen die het 

risico verminderen; 
4. Persoonlijke Beschermingsmiddelen, middelen als 

ademhalingsbescherming, handschoenen of beschermende kleding 
die het lichaam beschermen. 

 
Niet meegenomen bij deze onderzoeksvraag zijn de 
beschermingsmaatregelen van het hoogste niveau ‘Bronmaatregelen’: 
deze staan uitgewerkt in onderzoeksvraag 21b/d. 

3.5.4 Beantwoording vraag 21f 
Vanaf 1989, naar aanleiding van een onderzoek naar CARC-blootstelling 
bij de site Vriezenveen, is door de Arbodienst aangeven dat de 
recirculatie van lucht in de Preservationruimte moet stoppen en de 
ventilatie onvoldoende is. Hieraan is geen gehoor gegeven. Na 
geurklachten van CARC in 1992, wordt het systeem voor de shops 
ingesteld op 100% buitenlucht. Dit betekent echter niet dat er geen 
recirculatie meer plaatsvindt in de Preservationruimte. De gemeten 
(hoge) waarden van chroom-6 (1999) waren pas aanleiding voor NL-
POMS om een recirculatiesysteem voor verwarming en ventilatie van de 
ruimte onacceptabel te vinden.  
Hetzelfde verloop is te zien bij het toestaan van spotpaint-
werkzaamheden in de Preservationruimte. Spotpaint-werkzaamheden, 
waar ook lichte schuur- en slijpwerkzaamheden onder kunnen vallen, 
werden door NL-POMS in beperkte mate toegestaan. Reden hiervoor is 
de onvoldoende capaciteit van de verfspuitcabines om alle 
verfwerkzaamheden hierin uit te voeren. In 1990 stelde de Arbodienst 
vast dat het verfgebruik van met name CARC dusdanig is dat niet meer 
gesproken kan worden over spotpaint-werkzaamheden. Scheiding van 
ruimten wordt naast aanpassing van het ventilatiesysteem geadviseerd. 
In 1999 deed de Arbodienst dezelfde constatering: er worden zeer 
regelmatig en ook voor grote(re) oppervlakken spotpaint-
werkzaamheden verricht in de Preservationruimte. In 1999 verzocht NL-
POMS naast de al eerder genoemde aanpassingen van het 
ventilatiesysteem (stoppen met recirculatie) ook een gescheiden ruimte 
voor spotpaint-werkzaamheden te creëren en een separate 
verfaanmaakruimte. Hoewel NATO-financiering beschikbaar was, duurde 
het tot in 2001, meer dan 10 jaar na de eerste signalen, eer deze 
maatregelen werden gerealiseerd.  
De technische maatregelen die bij de start van de POMS werden 
geïnstalleerd, voldeden aan de normen. Naar aanleiding van 
(geur)klachten worden tussentijds wel aanpassingen gedaan. De 
straalcabine werd naar aanleiding van de chroom-6-meetresultaten 



RIVM Rapport 2018-0052

Pagina 92 van 159 

aangepast in 2001. De zakken waarin het stof werd opgevangen werden 
ontmanteld, naden werden gekit en er werd een luchtdouche geplaatst. 
Om de capaciteit voor de verfwerkzaamheden te verhogen werden 
tijdelijke/mobiele verfspuitcabines ingezet bij de POMS Brunssum, 
Eygelshoven en Vriezenveen.  
De persoonlijke beschermingsmiddelen werden per functie vastgelegd 
en regelmatig getoetst en bijgesteld. De PBM waren in voldoende mate 
aanwezig en de kwaliteit voldeed volgens het management. Het gebruik 
van PBM is een voortdurend aandachtspunt en afhankelijk van de 
leidinggevende wordt in meerdere of mindere mate toezicht gehouden 
op gebruik van PBM. Werknemers met toezichthoudende taken geven 
aan dat PBM werden gedragen, maar een aantal personen weigert PBM 
te dragen. Werknemers geven aan weinig tot geen toezicht te hebben 
ervaren. Sancties voor het niet gebruiken van PBM waren niet schriftelijk 
vastgelegd. Op de afdeling Preservation werd in het algemeen de 
ademhalingsbescherming beter gedragen dan in de andere 
werkplaatsen, waar mogelijke blootstelling aan chroom-6 plaatsvond. 
Het gebruik en de kwaliteit van de PBM neemt in de loop der jaren toe. 
In de Preservationruimte zijn de werknemers die spotpaint-
werkzaamheden verrichten beschermd door PBM, maar de andere 
medewerkers in de ruimte niet. Ingeschat wordt dat deze een 
gelijkwaardige blootstelling hebben als de beschermde personen. 
Monteurs van werkplaatsen anders dan Preservation krijgen een 
mondneusmasker aangeboden als adembescherming. De interviews 
laten een beeld zien dat er werd getwijfeld aan de effectiviteit van de 
mondneusmaskers. Op basis van de meldersdocumenten en interviews 
lijkt het aanbieden, vervangen en gebruiken van PBM te wensen 
overliet. 

3.5.5 Toelichting op beantwoording onderzoeksvraag 21f 
De toelichting op de beantwoording van onderzoeksvraag 21f wordt 
gegeven aan de hand van drie niveaus die de arbeidshygiënische 
strategie vormen en die als beoordelingskader zijn aangeduid, namelijk 
‘Collectieve maatregelen’, ‘Individuele maatregelen’ en ‘Persoonlijke 
beschermingsmiddelen’. Een overzicht van de beheersmaatregelen per 
POMS-site is gegeven in de rapportage van WP4, paragraaf 3.5. 

 Collectieve maatregelen 3.5.5.1.1
Ventilatie 
Op basis van Documentanalyse (DA) 
In 1989 werd door IGD KL onderzoek gedaan naar de blootstelling van 
CARC op de afdeling Preservation van POMS Vriezenveen, naar 
aanleiding van geurklachten. Geconstateerd wordt dat het 
ventilatiesysteem onvoldoende capaciteit had om de grote ruimte 
voldoende te ventileren. Ook werd in normale bedrijfstoestand 50% 
gerecirculeerd. In het advies werd aangegeven dat het dringend 
noodzakelijk is te stoppen met recirculeren. Neemt dit de geurhinder 
onvoldoende weg, dan is het advies alle verfwerkzaamheden (zoals 
aanmaken van verf of spotpainten) in de spuitcabine te laten 
plaatsvinden, of om lokale afzuiging te gebruiken in de 
Preservationruimte. Op de POMS-site Vriezenveen werd in 1992 
nogmaals geklaagd over CARC-geurklachten in de shops bij 
werkzaamheden in de spuitcabine. Oorzaak was waarschijnlijk de 
recirculatie van de lucht. Deze werd in de shops bijgesteld naar 100% 
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inbreng van buitenlucht. Ook is het toerental opgehoogd van de drie 
dakafzuigventilatoren en is het systeem opnieuw ingeregeld, waardoor 
‘vuile’ lucht eerder wordt afgezogen. Als aandachtspunt werd 
aangegeven dat mogelijk afzuiging in de shops aan de onderzijde nodig 
kan zijn, doordat de dampen zwaarder dan lucht zijn en waarschijnlijk 
zullen neerslaan. Een vervolg is echter niet teruggevonden in de 
documenten (21).  
In 1999 gaf NL-POMS aan, naar aanleiding van de metingen naar 
chroom-6-blootstelling, dat een recirculatiesysteem voor verwarming en 
ventilatie van de ruimte in relatie met chroom-6 ‘vloeken in de kerk is’ 
en dringt aan op aanpassing van de infrastructuur op de sites 
Vriezenveen en Brunssum. Financiering voor een speciale werkplaats 
(naar voorbeeld van locatie Dongen13) afgeschermd van de rest van de 
ruimte, met goede mechanische ventilatie en een separate 
verfaanmaakruimte is goedgekeurd door de NAVO, en LAS-IROM heeft 
opdracht gegeven het project uit te voeren. Oplevering werd in 2001 
verwacht.  
Een rapport uit 2001 van Arbocentrum Limburg (KL) over POMS 
Vriezenveen omschreef dat geen lucht werd gerecirculeerd en de lucht 
via een filter voor grof stof naar buiten werd afgevoerd. De spuitcabine 
was op een gescheiden ventilatiesysteem aangesloten en stond op lichte 
overdruk. Het ventilatieregime van de straalcabine stond los van het 
(beperkt gesloten) recirculatiesysteem van het straalgrit.  

Ook in Eygelshoven werden naar aanleiding van geurklachten in de 
werkruimte naast de spuit- en straalcabine (General Repair) 
aanpassingen gedaan. In 1992 werd de spuitcabine afgetoerd, waarmee 
alle verflucht via een (extra) waterfilter naar buiten wordt geblazen. In 
1994 werden alle naden en kieren van de afdeling afgedicht, maar de 
stankoverlast bleef tot in 1997. Ook de kieren en openingen van de 
spuitcabine zijn afgedicht. 

Op basis van Aanvullende Analyse (AA) 
Medewerkers: 
In Brunssum merkten ze rond 1986 dat de deuren opengingen door de 
overdruk en verf de werkruimte in kwam. Dit is later aangepast. De 
laatste drie jaar werd in ieder geval in Eygelshoven met mobiele 
afzuiging gelast in de loodsen. Medewerkers geven aan dat de mobiele 
afzuiging weinig effect had. Er waren geen lasschermen of lasdoeken om 
de werkzaamheden af te schermen. Het centrale stofzuigsysteem dat 
rond 2000 is aangelegd werd weinig gebruikt, omdat het te lastig en 
werkvertragend werd gevonden. 

Adviseurs: 
Toen ze wisten dat een straler chroom-6 meenam bij het verlaten van 
de cabine, werd een luchtdouche nodig geacht. Door de dreigende 
sluiting duurde implementatie hiervan lang. Tot de luchtdouche kwam, 
werden persluchtslangen gebruikt.  

13 In Dongen is een speciale werkplaats ingericht voorzien van een sterke mechanische ventilatie, extra 
verlichting, een transparante wand om de werkruimte af te schermen van de rest van de werkplaats en een 
aantal aansluitpunten rondom in de werkplaats waar speciaal handgereedschap op kan worden aangesloten. 
Hiernaar wordt in verschillende documenten verwezen als de ‘Dongense oplossing’.  
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De drie luchtdouches voor de POMS Vriezenveen, Brunssum en 
Eygelshoven zijn door medewerkers van de tradeshop Vriezenveen 
gebouwd. Deze waren niet CE-gekeurd en zijn gebouwd naar eigen idee. 
 
Management: 
De technische voorzieningen worden meerdere malen als ‘state of the 
art’ omschreven, vooral door leidinggevende/management functies, 
maar ook door werknemers die het konden vergelijken met POMS-sites 
in Duitsland, waar de POMS zijn gestart vanuit bestaande bouw, of 
andere defensieonderdelen. De (filters van) spuit- en straalcabines 
worden regelmatig gekeurd. In de gesprekken met monteurs komen de 
omschreven collectieve maatregelen overeen met de omschrijving in de 
documenten. Er zijn wel kritische kanttekeningen. 
 
Technische maatregelen 
Op basis van Documentanalyse (DA) 
Bij de bouw van de POMS is bij de eisen ten aanzien van de spuitcabine 
uitgegaan van werkzaamheden met alkydverf. De spuitcabine werd 
echter ook geschikt geacht voor het spuiten met CARC-verf. Wel wordt 
opgemerkt dat de finish floc, die als materiaal wordt toegevoegd aan het 
waterbassin onder de spuitcabine, qua samenstelling afgestemd moet 
zijn op de polyurethaanverf (CARC). 
 
Naar aanleiding van de chroom-6-meetresultaten is een aantal 
technische maatregelen doorgevoerd op de POMS-sites Brunssum, 
Eygelshoven en Vriezenveen die de blootstellingsrisico’s moesten 
verminderen. Medio 2001 zijn de werkruimten industrieel gereinigd (en 
dit zal periodiek gebeuren), industriële stofzuigers met absoluutfilter zijn 
aangeschaft en gereedschap is aangeschaft met bronafzuiging die op de 
stofzuigers kunnen worden aangesloten.  
De straalcabine uit 1984 voldeed, maar was niet stofvrij uitgevoerd. Dit 
is verbeterd door de stofzakken te voorzien van een ommanteling, de 
naden zijn afgekit en er is een extra doorvoer gemaakt door het dak. 
Ook is bij POMS-site Vriezenveen in 2001 een luchtdouche geplaatst. 
Deze zou ook op de sites in Brunssum en Eygelshoven worden geplaatst. 
In 2001 gaf het Arbocentrum Limburg (KL) aan dat de effectiviteit van 
de luchtdouche twijfelachtig is, een CE-keurmerk ontbrak en doordat de 
luchtkap afgedaan moest worden, juist een risico op blootstelling kon 
ontstaan.  
 
Een presentatie van AMC CEG-E laat zien dat tijdelijke/mobiele 
spuitcabines werden geplaatst. De tijdelijke verfspuitvoorziening die bij 
POMS-site Brunssum aanwezig was (eerder in gebruik in Zutendaal), is 
later verplaatst naar POMS-site Eygelshoven om de piekbelasting daar 
op te vangen. POMS Vriezenveen heeft zelf een (tweedehands) 
spuitcabine aangeschaft om de capaciteitsproblemen te ondervangen, 
die drie jaar in gebruik is geweest. Deze is niet meer herplaatst.  
 
In 2001 is in Vriezenveen ook de afzuiging van laswerkplaatsen 
aangepast, door het plaatsen van extra afzuigarmen met filterkasten en 
een extra slijptafel met afzuiging, en er werden mobiele lasdampunits 
aangepast. Niet beschreven is of dit de maatregelen zijn geweest die 
zijn gedaan om blootstelling aan chroom-6 in te perken.  
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 Individuele/organisatorische maatregelen 3.5.5.1.2
Op basis van Documentanalyse (DA) 
Bij de rondgang voor het CARC-onderzoek op de site Vriezenveen werd 
in 1990 gesteld dat het verfgebruik van met name CARC dusdanig is dat 
niet meer gesproken kan worden over spotpaint-werkzaamheden. De op 
de sites aanwezige spuitinstallatie is voorzien van bestaande en 
beproefde techniek. Bij de realisatie ervan zijn namens het ministerie 
van Defensie Dienst Gebouwen Werken en Terreinen (DGW en T) 
betrokken, een ingenieursbureau en leverancier van de 
installatietechniek. In de oorspronkelijke plannen werd uitgegaan van 
spuitwerkzaamheden met alkydverf. NL-POMS geeft in een document 
richting de sitemanagers aan dat de feitelijk juiste benadering is om 
alleen buiten of in de spuitcabines met CARC te werken. Als de 
spuitcabine echter als enige verfwerkplek wordt ingezet, zal dit 
ingrijpende consequenties hebben voor het maintenance proces. Om die 
reden worden verfwerkzaamheden (handmatig) in de Preservationruimte 
in zeer beperkte mate en als uitzondering toegestaan (16). De 
Preservationruimte is echter niet voor verfwerkzaamheden ontworpen, 
bijvoorbeeld: het ventilatie- en verwarmingssysteem is aan elkaar 
gekoppeld. NATO is in principe bereid een deel, bij voorkeur één 
werkplek, technisch geschikt te maken voor het handmatig verwerken 
van verf. De ruimte moet worden gesepareerd en de ventilatie en 
verwarming moeten worden aangepast. Echter, een aanvraag voor 
aanpassing om (een deel van) de Preservationruimte geschikt te maken 
kan pas worden ingediend als de verflast in deze ruimte in kaart is 
gebracht (16). NL-POMS geeft aan dat de intensiteit van spotpainten 
zich echter moeilijk laat vastleggen. Hier is geen vervolg meer 
aangegeven. 
Een arbeidshygiënist van de Arbodienst constateert in 1999 dat 
spotpaint-werkzaamheden niet zoals afgesproken op zeer beperkte 
schaal plaatsvinden en met gebruik van adembescherming, maar zeer 
regelmatig en niet alleen voor kleine oppervlakken. Vanwege de 
beperkte capaciteit van de spuitcabine worden de werkzaamheden 
steeds vaker in de werkplaats uitgevoerd (32). In 2000 informeert NL-
POMS richting Arbo KL tot slot naar aanleiding van de chroom-6-
metingen dat de straal-, schuur- en slijpwerkzaamheden plaatsvinden in 
de straalcabine, als dit enigszins mogelijk is. 

Op basis van de Aanvullende Analyse (AA) 
Medewerkers: 
Er waren geen dubbele lockers waarin werkkleding en privé-kleding 
gescheiden konden worden opgeborgen. Werkers liepen tijdens spuit- of 
straalwerkzaamheden naar binnen (zonder PBM) om wat te vragen. Dit 
mocht niet, maar werd wel gedaan (eerst met het licht knipperen om 
aan te geven dat je er was). De laswerkplaats was een aparte ruimte. 
De grote schuifdeuren naar de werkplaats waren vaak maar niet altijd 
dicht tijdens laswerkzaamheden. Bij de schoonmaak werden geen PBM’s 
gebruikt. In het algemeen werd een werkplek schoongemaakt nadat een 
voertuig klaar was (opruimen en met een bezem erdoorheen). 
Daarnaast werd vaak periodiek of als het rustiger was de werkplaats 
opgeruimd en met bezem, hoge drukspuit of steamcleaner 
schoongemaakt. Daarnaast werd in Eygelshoven één keer per jaar door 
de medewerkers de werkplaatsen schoongemaakt (met stoomcleaner op 
een hoogwerker). De muren en de wanden van de spuitcabines werden 
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schoongemaakt met afbijtmiddel. Naar aanleiding van de chroom-6-
metingen is drie keer door de medewerkers schoongemaakt 
(hogedrukspuit, schrobben en met trekker drogen). Na sluiting is door 
een extern bedrijf schoongemaakt.  
In Coevorden is na sluiting door de medewerkers alles schoongespoten.  
In Vriezenveen werd één keer per jaar de werkplaats schoongespoten 
met een hogedrukreiniger tot een hoogte van ongeveer 2,5 meter. Naar 
aanleiding van de chroom-6-blootstelling heeft een extern bedrijf twee 
keer een industriële reiniging uitgevoerd.  
In Brunssum werd naar aanleiding van de chroom-6-metingen door een 
extern bedrijf industrieel schoongemaakt. De afdeling Preservation werd 
niet periodiek schoongemaakt, maar op momenten dat er niets te doen 
was. Daaronder viel ook stofzuigen boven op de straalcabine. De 
spuitcabine werd geveegd en afgespoten en de wanden werden geverfd. 
De schoonmaaktaken werden door de medewerkers zelf uitgevoerd. 
 

 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) 3.5.5.1.3
Op basis van de Documentanalyse (DA) 
ln aanvulling op een technisch goede installatie dienden de door de US 
voorgeschreven en geleverde persoonlijke beschermingsmiddelen 
zorgvuldig en consequent te worden toegepast. Het betrof in hoofdzaken 
de volgende onderdelen: schoeisel, pakken, handschoenen en 
luchtmaskers, inclusief slangen en dergelijke. De doelstelling was dat de 
verwerker van de verf volkomen wordt geïsoleerd van de directe 
ongezonde werkomgeving (1990). Vanuit NL-POMS werd in 1991 een 
veiligheidsvoorschrift uitgebracht voor het werken met CARC. Hierin 
werden de te gebruiken PBM’s beschreven bij het spuiten en 
rollen/kwasten van CARC-verf en het lassen/branden of schuren van 
CARC-bevattende verflagen. Tijdens de rondgang voor het onderzoek 
naar CARC bij Vriezenveen in 1989 wordt geconstateerd dat de 
medewerkers die spotpaint-werkzaamheden uitvoeren weliswaar PBM 
gebruiken, maar dat de medewerkers die ook in de Preservationruimte 
werken geen PBM droegen en een vrijwel gelijke blootstelling aan CARC 
hadden. In 1999 constateerde de Arbodienst dat 
spotpaintwerkzaamheden zeer regelmatig en niet alleen voor kleine 
werkzaamheden in de werkruimte werden uitgevoerd. In 1999 verzocht 
NL-POMS opnieuw, nu aan LAS-IROM, twee separate werkruimten 
binnen Preservation te maken voor spotpainten. Deze keer vanuit een 
zorg voor OPS, omdat het niet mogelijk werd geacht al het personeel 
(medewerkers die spotpaint-werkzaamheden uitvoeren droegen PBM) in 
de Preservationruimte gedurende het merendeel van de dag PBM’s te 
laten dragen.  
De eerste Standard Operating Procedure (SOP) stamt uit 1997. Begin 
1998 werd deze gescheiden in een verkorte SOP met daaraan gekoppeld 
de Werkinstructies Arbeid en Milieu (WAM), waaronder ook een voor 
PBM en voor het werken met gevaarlijke stoffen. In documenten staan 
echter eerdere verwijzingen naar SOP’s, waarschijnlijk vanuit de US 
Army. Hiervan wordt uitgegaan omdat in januari van 1997 een 
Engelstalig overzicht van PBM (PC&E listing) in de Documentanalyse is 
gevonden, die verwijst naar een SOP en eerdere versies van de PBM-
overzichten, teruggaand naar in ieder geval 1994. De documenten zelf 
zijn echter niet beschikbaar. Ook in de RI&E van november 1995 
(Vriezenveen) zijn lijsten met PBM naar functie opgenomen(154). 
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De melderformulieren geven geen duidelijk beeld of de PBM’s wel of niet 
werden gedragen, doordat functies bijvoorbeeld niet duidelijk zijn. Zowel 
aanwezigheid en gebruik van PBM als het ontbreken van PBM wordt 
aangegeven. Alleen bij POMS Eygelshoven lijkt er een structureel 
probleem te zijn bij het verstrekken van PBM.  
In de RI&E van POMS Vriezenveen (1995) werd gebrek aan toezicht op 
PBM als actiepunt aangegeven en het ontbreken van 
passende/doelmatige PBM. De jaarverslagen van POMS-site Vriezenveen 
spreken over blijvende aandacht en toezicht op het gebruik van de 
PBM’s. Dat gold ook voor het opvolgen van de voorschriften en 
instructies die in de WAM’s waren opgenomen. Ook safetyspecialisten 
wijzen in 1995, 1999 en 2001 via e-mails op een herhaaldelijke 
constatering van het gebrek aan (juist) gebruik van de 
ademhalingsbescherming op de afdeling Preservation; zowel in de 
spuitcabine als bij spotpainten in de werkruimte. Ook tekortkomingen bij 
het dragen van andere PBM, zoals de onjuiste gehoorbescherming, werd 
gesignaleerd. 

Op basis van Aanvullende Analyse (AA) 
Medewerkers: 
Medewerkers, maar ook safety specialisten, geven aan dat er in het 
algemeen zeer weinig toezicht werd gehouden, en met sancties zijn zij 
over het algemeen niet bekend. Monteurs geven aan dat voormannen en 
supervisors weinig op de werkvloer waren, of de werknemers niet of 
weinig aanspraken op het dragen van PBM’s. Positieve uitzonderingen 
werden een enkele keer genoemd. Zo zijn er ook signalen dat de 
voormannen of supervisors wel degelijk waarschuwingen gaven, maar 
dat er niet naar werd geluisterd. In Eygelshoven heeft een supervisor 
een geldboete vastgesteld voor het vaker niet-dragen van PBM. De 
pakkans was echter niet zo groot omdat de werkzaamheden over het 
hele terrein lagen verspreid, waardoor werd gekozen de PBM niet te 
dragen. Tot slot geven werknemers aan dat zowel zij als hun 
voormannen en supervisors niet bekend waren met de risico’s. Hoe kun 
je je mensen beschermen wanneer je zelf de risico’s niet kent? 
De focus ligt vaak op de afdeling Preservation wanneer wordt gevraagd 
naar het gebruik van de beschikbare PBM. De indruk is dat daar de 
meeste medewerkers de PBM’s wel gebruikten, maar dat een aantal 
medewerkers dit consequent niet deed. Medewerkers geven aan dat 
zeker in de beginperiode er zeer weinig PBM’s werden gebruikt. In de 
spuitcabine werd in de beginjaren een mondneusmasker gebruikt 
(snuitje), je gezicht werd verder niet beschermd. Ook op andere 
werkplaatsen werd in de beginjaren weinig aandacht besteed aan PBM. 
Er waren wel middelen beschikbaar, maar over de effectiviteit wordt 
getwijfeld en het gebruik was laag. Meerdere monteurs en voormannen 
vroegen zich af of de mondneusmaskers, ook wel snuitjes, stofkapjes of 
mondkapjes genoemd, voldoende effectief waren. Breed wordt 
aangegeven dat in de loop van de jaren de middelen en het gebruik van 
PBM verbeterden, zeker toen de risico’s steeds meer bekend werden. 
Adembescherming in de andere werkplaatsen dan de afdeling 
Preservation werd minder goed gedragen. Redenen die worden genoemd 
om PBM niet te gebruiken zijn: te warm, snel klaar willen zijn, lastig en 
het zich niet bewust zijn van de risico’s. Bij kortdurende taken als 
slijpen, spotpainten of schuren, wordt adembescherming vaker niet 
gebruikt. 
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Ook het uitdampen van natte voertuigen in loodsen en werkplaatsen 
wordt vaak genoemd. In interviews is aangegeven dat om de 
capaciteitsdruk op de Preservationafdeling te verlagen, de tanks/wagens 
die waren geverfd in de loodsen werden gezet om te drogen/uit te 
dampen. Daarnaast werden kleine verfwerkzaamheden (met 
spuitbussen) in de loodsen uitgevoerd, onder andere omdat het veel tijd 
kostte om de wagens in en uit de loodsen te halen. 
‘Er was een discussie over het gebruik van volgelaatsmaskers toen de 
voorschriften, in verband met chroom-6 en CARC, deze ook voor 
monteurs aangaven. Dat kregen we nooit never voor elkaar, dus hebben 
we ingestoken op halfgelaatsmaskers in overleg met de MC. Die werden 
makkelijker geaccepteerd door de monteurs.’  
In interviews met monteurs wordt inderdaad aangegeven dat de 
volgelaatsmaskers niet op alle plekken in de tanks konden worden 
gedragen, en dat de werkzaamheden dan maar zonder masker werden 
uitgevoerd.  
‘Wij waren met z’n allen meer uitvinders, uit creativiteit en zuinigheid. 
Bijvoorbeeld om asbest te verminderen, hebben we zelf om de 
remtrommels nog een oud olievat heen gemaakt. Een stuk plasticglas 
erover en een aansluiting voor een stofzuiger. Dan kon je hem 
eroverheen zetten en kon je het stof eruit halen, zoog je de asbest af. 
Het had geen hepa-filter of zo. Het was gewoon een stofzuiger. Maar dat 
wist je niet. Je had ergens een keer zo’n ding gezien. Dat ging je 
namaken en dan dacht je dat je wat had. Er was ook geen budget voor. 
Ook de luchtdouches hebben we zelf gemaakt…’ 
 
Adviseurs: 
Overigens niet alleen de risico’s rondom CARC en chroom-6, maar ook 
werkzaamheden met verarmd uranium en asbest en risico’s op OPS 
bevorderden het gebruik van PBM. Door personen van verschillende 
functie(niveau)s op de site Vriezenveen wordt de komst van een nieuwe 
safety specialist als positief keerpunt genoemd t.a.v. beschermende 
middelen. Deze meldde ook regelmatig tekortkomingen richting 
werknemers, supervisors en de sitemanager. 
Het werken volgens een Protective Clothing Equipement PCE-lijst op 
functie had als nadeel dat maatwerk niet mogelijk was. Je moest het 
doen met de middelen op de lijst. Meerdere medewerkers geven aan dat 
hun bril besloeg als zij een volgelaatsmasker droegen. PBM werden niet 
uitgeleverd wanneer deze niet voor de betreffende functie omschreven 
stond. Bijvoorbeeld de chauffeur van het movementteam 
(transportmedewerkers). Deze bracht en haalde tanks en wagens onder 
andere van en naar de spuitcabine. Hij had geen adembescherming tot 
zijn beschikking. Door medewerkers van verschillende functieniveaus 
wordt aangegeven dat in drukke periodes de wagens nog nat waren 
wanneer de movementteams ze in en uit reden. 
Management:  
De manager NL-POMS legt uit dat de PBM voor alle sites centraal 
werden bepaald. Per functie werd zo een lijst opgesteld met PBM, de 
Protective Clothing Equipement (PCE)-List, die ter autorisatie werd 
voorgelegd aan de US Army. Wanneer zij akkoord waren, konden de 
middelen worden ingekocht. Budgetten hiervoor waren geen probleem. 
Het houden van toezicht op het juist gebruik van PBM ligt op 
leidinggevende niveau, van (meewerkend) voorman, supervisor tot 
sitemanager. Het is een veranderingsproces van jaren geweest om de 
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leidinggevenden zich ervan bewust te maken dat zij toezicht moeten 
houden en dat niet de safety specialist verantwoordelijk is. Dit speelde 
vanaf de jaren 80. Aangegeven wordt dat disciplinaire straffen zijn 
uitgedeeld, wat vooral het niveau van berispingen had. Daarna kon een 
officiële straf gegeven worden, welke in het dossier kwam te staan. 
Uiteindelijk kon het uitmonden tot een ontslagprocedure. 
Sitemanagers herkennen de stappen, één sitemanager spreekt over 
verschillende niveaus van Corrective Actions. Buiten een goed gesprek 
en herhaaldelijk waarschuwen waren de strafmaatregelen in de praktijk 
echter beperkt. Er waren geen schriftelijke sancties op het niet (goed) 
dragen van PBM. 
Een enkele keer heeft het niet-dragen van PBM tot ontslag geleid. Dat 
het niet vaker tot ontslag leidde, kwam ook omdat er, zeker in de 
beginperiode, geen functioneringsgesprekken werden gehouden. Deze 
zijn nodig om een dossier op te bouwen, dat kan leiden tot een 
ontslagprocedure. Een tweede reden die werd gegeven was dat de 
werknemers vanuit een werkeloosheidssituatie kwamen en zeer 
gemotiveerd waren om het werk af te krijgen, ook wanneer dit ten koste 
ging van hun eigen veiligheid. Zij moesten af en toe tegen zichzelf 
worden beschermd door aan te geven dat het werk niet alleen af moest, 
maar ook veilig uitgevoerd moest worden. 
Hoger management en leidinggevenden, maar ook de safety specialist 
en MC Vriezenveen, geven aan dat de kwaliteit voldeed, zelfs 
vooruitstrevend was en er voldoende PBM’s beschikbaar waren. 
Verschillende medewerkers van vooral POMS Eygelshoven geven aan 
dat vanwege de budgetten PBM’s niet altijd konden worden vervangen. 
In Vriezenveen hebben de werknemers één keer de straalcabine 
stilgelegd, dit omdat de straalpakken niet meer werden vervangen, 
totdat toestemming van het management kwam om direct nieuwe 
pakken uit de voorraad te halen. De medewerkers van de sites 
Brunssum en Vriezenveen geven aan dat vervanging over het algemeen 
geen probleem was. Wel vonden enkelen het lastig dat PBM’s bij een 
centraal punt opgehaald moest worden.  
Het onderhoud en termijn om PBM’s of filters van de 
ademhalingsbescherming te onderhouden/vervangen, zijn niet 
vastgelegd. De verantwoordelijkheid hiervoor lag in praktijk bij de 
gebruikers. Op de filters werd een datum van ingebruikname 
geschreven. Het was aan de schilder/spuiter om te bepalen wanneer 
deze moest worden vervangen. 
 

3.6 21g en 21i: Blijven toepassen van chroom-6 / in de toekomst 
3.6.1 Vraag 21g 

Welke afwegingen hebben plaatsgevonden over het al dan niet blijven 
toepassen van chroom-6 en/of CARC, toen de effecten op de 
gezondheid bekend werden? Wie was daarvoor verantwoordelijk?  
 
Vraag 21i 
Welk beleid is er voor het blijven toepassen van chroom-6 en/of CARC 
in de toekomst?14 
 

 
14

 Op basis van de gebruikte afbakening (locatie: POMS-sites en periode: 1983-2006) is vraag -i- niet relevant. 
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3.6.2 Tijdlijn vraag 21g en 21i 
Er is geen duidelijke tijdlijn op te stellen. Eind jaren 90 vormt het Arbo-
incident Twente in 1998 een keerpunt. 

3.6.3 Beoordelingskader vraag 21g en 21i  
De vraag moet worden gezien tegen het licht van de ontwikkeling die de 
organisatie sinds haar begin heeft doorgemaakt op het gebied van Arbo-
regelgeving, beleid en arbeidshygiënische discipline anno 1998. Belangrijk 
daarbij is onder welke omstandigheden het gebruik van chroom-6 en of 
CARC kon worden gecontinueerd en de mogelijkheid (bruikbaarheid, 
beschikbaarheid) van vervangende oppervlaktebehandelingssystemen. 

3.6.4 Beantwoording vraag 21g en 21i 
De bewustwording rondom de gevaren van het gebruik van chroom-6 
kreeg met het Arbo-incident Twente eind jaren 90 extra aandacht. Vóór 
die tijd was er bij een enkeling enig besef over de gevaren van chroom-6.  
Men beoordeelt het gevaar op juiste zwaarte. Gegeven het feit dat er 
niet tot nauwelijks met chromaathoudende verf werd gewerkt, schatte 
men in dat het risico met beschikbare maatregelen, voorschriften en 
juist gebruik van PBM’s tot een acceptabel minimum waren te beperken. 
In eerste instantie was het beleid er dus op gericht de ontstane situatie 
rondom gebruik van chroom-6 beheersbaar te maken (maatregelen, 
voorschriften aanscherpen), op langere termijn richtte men zich op het 
uitfaseren van gebruik van chroom-6. Men ging op zoek naar 
alternatieven voor chroom-6 en CARC. Waar deze niet konden worden 
gevonden, werkte men toe naar een situatie met minder gevaarlijke 
stoffen in de oppervlaktebehandelingssystemen. Toekomstig gebruik van 
chroom-6-houdende grondverf was niet zozeer een thema, mogelijk wel 
het tegenkomen van materiaal en voertuigen die met chroom-6-
houdende grondverf zijn behandeld. 

3.6.5 Toelichting vraag 21g  
3.6.5.1 Op basis van de documentanalyse (DA) 

In 1998 leek de problematiek van het gebruik van chroomhoudende verf 
Defensiebreed door te dringen. Het Arbo-incident Twente leek hierin een 
katalyserende rol te spelen. Aanleiding was een persbericht over het 
sluiten van spuitcabines vanwege het overschrijden van grenswaarden 
bij het werken met primers en het schuren/slijpen aan materieel met 
producten die strontiumchromaat bevatten. 
Uit een brief van IGD KL waarin een eerste beoordeling wordt gegeven 
over de chromaatproblematiek, lijkt deze volgens IGD KL wel mee te 
vallen. Er is geen sprake van een reëel risico op gezondheidsschade bij 
lagere (1-3e van 5) echelons onderhoud. Er zou geen sprake zijn van een 
reëel risico op gezondheidsschade bij KL-werkplaatsen indien men zich 
aan de geldende veiligheidsvoorschriften hield. Indien hieraan om welke 
reden dan ook niet werd voldaan, dienden de werkzaamheden 
onmiddellijk te worden opgeschort en moest nader onderzoek worden 
ingesteld. Ook als de veiligheidsvoorschriften werden nageleefd, moest 
goed worden toegezien op de effectiviteit hiervan. Een proactieve houding 
van commandanten en ARBO DKL zou moeten leiden tot inzicht in en 
beheersing van eventuele lokale risico's. Op basis van rationele 
argumenten werd het advies gegeven om niet over te gaan tot algemene 
opschorting van onderhoudswerkzaamheden. Er werd rekening gehouden 
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met het feit dat andere argumenten (maatschappelijke, publicitaire 
effecten) in enig stadium een rol bij de besluitvorming spelen. 
Toch werd erop aangedrongen om actie te ondernemen: zo snel 
mogelijk een uitputtende inventarisatie te laten uitvoeren naar 
eenheden en locaties waar werd gewerkt met chromaathoudende 
verfsoorten, dan wel waar onderhouds-werkzaamheden werden 
uitgevoerd aan voertuigen en uitrustingsstukken waarbij wordt 
geschuurd, geslepen, gesneden, et cetera. Daarnaast werd 
aangedrongen op het wijzen op voorzorgsmaatregelen, op het voldoen 
aan de veiligheidsvoorschriften of anders op het stopzetten van 
werkzaamheden en waar nodig op metingen laten uitvoeren. 
Binnen de KL werd op dat moment maar één chromaathoudende 
verfsoort gebruikt, een zogenaamde washprimer. Deze werd gebruikt 
voor het behandelen van kaalgeschuurde metaaloppervlakken. Hiervoor 
bestond toen nog geen chromaatvrij alternatief. De plaatsen waar dit 
middel werd gebruikt en de hoeveelheden waarin het werd gebruikt, 
waren op dat moment (oktober 1998) bekend. De vraag was welk 
onderdeel van de strontiumchromaat nu precies risico gaf: strontium, 
chromaat, of beide. In de brief werd uitgegaan van de combinatie 
strontium-chromaat, maar adviezen werden gemaakt vooruitlopend op 
onderzoek hiernaar. 
Producten met strontiumchromaat zijn geïnventariseerd bij de POMS-
sites. Onderzoek heeft ook opgeleverd dat er op dat moment binnen NL-
POMS geen strontiumchromaathoudende producten aanwezig waren, 
maar dit houdt niet in dat deze er in de toekomst niet zouden komen. Er 
werd geadviseerd om de nodige (gebruikelijke) voorzorgsmaatregelen in 
acht te nemen, en erop toe te (laten) zien dat de PBM’s ook 
daadwerkelijk worden gebruikt. 
In navolgende jaren ging men op zoek naar alternatieven voor chroom-
houdende verven. Over het algemeen geven de chromaatvrije 
verfsystemen minder bescherming dan de conventionele 
chromaathoudende systemen. Een verbetering in performance is 
mogelijk door toch nog een oppervlaktebehandeling met Alodine 
(chromaathoudend) toe te passen. In zijn totaliteit kan men dan nog 
spreken van een chromaatarm protectiesysteem, omdat door het 
gebruik van een chromaatvrije primer toch een chromaatreductie van 
circa 90% wordt bereikt. 

3.6.5.2 Op basis van Aanvullende Analyses (AA) 
Adviseurs: 
Er is een aantal omstandigheden te noemen die het omgaan met de 
chroom-6-problematiek hebben gestuurd nadat gezondheidskundige 
effecten bekend werden. Allereerst was de primaire opdrachtgever 
(Amerikanen) van mening dat aanpassingen doorgevoerd konden 
worden op basis van regelgeving (need to do). Wanneer het 
aanpassingen betroffen die niet door regelgeving werden bepaald, was 
het in eerste instantie niet tot nauwelijks mogelijk deze aanpassingen 
door te voeren (nice to do). Daarnaast speelde de wijziging van de MAC-
waarde en de implicatie hiervan voor het werken met chroom-6-
houdende verf. Hierdoor werd de druk verhoogd om tot verbetering van 
de arbeidsomstandigheden te komen. Een derde punt betrof de 
werkgelegenheid die gemoeid zou kunnen zijn met het niet of 
verminderd uitvoeren of met duurdere middelen uitvoeren van 
werkzaamheden met chroom-6-houdende verf. De commotie rond 
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chroom-6-houdende verf is volgens sommigen wel de aanleiding 
geweest dat er op veiligheidsgebied systematischer (bijvoorbeeld meer 
en beter gebruik van RI&E) werd gewerkt, niet alleen op het gebied van 
chroom-6, maar ook op het gebied van andere gevaarlijke stoffen. 
 
Management: 
Toen midden jaren 90 (1995) het gevaar van chroom-6 duidelijk werd, 
is men naar oplossingen gaan zoeken ‘hoe (‘blijven’) om te gaan met 
chroom-6’. Die werd gevonden in wat de ‘Dongense oplossing’ wordt 
genoemd. De Dongense oplossing was: ‘Dat men op een andere manier 
ging spuiten, onder andere met stralen, maar stof was natuurlijk het 
belangrijkste, met stralen, dus we hebben voor de straalcabine een 
luchtdouche gemaakt om daar zo veel mogelijk van het stof achter te 
laten. Daar moesten mensen zich reinigen. En er was ook een 
afscheiding gemaakt tussen de straalcabine en de rest van de 
werkplaats. Dat was geen individueel POMS-site-beleid, maar universeel 
POMS beleid.’ De Dongense oplossing betrof een heel strikte scheiding 
van werkzaamheden, een soort modelwerkplaats, een heel dure 
specifieke werkplek, gericht op die chromaatproblematiek. Een 
modelwerkplaats, mede door TNO ontwikkeld, met optimale afzuiging en 
geen recirculatie van lucht en dergelijke. Als de ‘Dongense oplossing’ bij 
NL-POMS geïntroduceerd zou moeten worden, dan zou dat een enorme 
investering vergen, terwijl de sluitingsscenario’s bij wijze van spreken al 
op de plank lagen.  
Er werd meer gemeten (‘meten is weten’) en op basis daarvan kon men 
ook doelgerichter de reiniging van werkplekken en garages ter hand 
nemen. 
De toenmalige Arbodienst Defensie (later CEAG) heeft rond 2009-2010 
een Quick Scan uitgevoerd op tien locaties bij operationele commando’s 
waar nog met chroom werd gewerkt. Doel was om na te gaan of veilig 
werd gewerkt met chroomhoudende verf en of er maatregelen 
noodzakelijk waren om dit in de toekomst te kunnen waarborgen – 
vermoedelijk na commotie die binnen Defensie hierover was ontstaan 
om dat te gaan onderzoeken. 
Men heeft er niet over gesproken om chroom-6 uit te faseren en een 
nieuwe verf te ontwikkelen: ‘Omdat het materiaal niet van ons was, dus 
dat hebben wij niet in de hand.’ Vanuit de VS werd weinig aan de 
problematiek gedaan, volgens de gesprekspartners. Op een gegeven 
moment werd er wel een ander type verf geleverd, in de nadagen van 
de POMS. 
 

3.6.6 Toelichting Vraag 21i 
3.6.6.1 Op basis van Documentanalyse (DA) 

Eind jaren 90 (1998) werden beheersmaatregelen opgesteld en is het 
beleid op de lange termijn gericht om over chromaatvrij materiaal te 
kunnen beschikken.  
In een notitie van Hoofd Stafgroep Operatien Ondersteunende Diensten 
Vliegbasis Twente met doelstellingen ARBO/MILIEU, werd gesproken over 
een inventarisatie van stoffen die kunnen leiden tot onbeheerste effecten 
op ARBO/MILIEU, onderzoek naar beheersmaatregelen / Plan van Aanpak 
en inventarisatie van gevolgen van uitstel van nieuwbouwprojecten. De 
doelstellingen beoogden een beter inzicht te krijgen in de Arbo- en 
milieurisico's die konden leiden tot onvoorziene stagnaties en verstoring 
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van de bedrijfsvoering. Tevens zouden plannen van aanpak worden 
opgesteld om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. 
Bij inkoop en opslag afdeling SSA, alsmede de afdelingen Shop Stock en 
RST, werd men gevraagd alert te zijn op het mogelijk binnenkrijgen van 
producten waarin zich strontiumchromaat bevond. Mocht dit het geval 
zijn, dan diende men contact op te nemen met safety specialist NL-POMS. 
In 2002 was de Luchtmacht actief aan het zoeken naar alternatieve 
oppervlaktebehandelingssystemen. Zo ontwikkelde men chromaatvrije 
primer voor toepassing op F-16’s en werden proeven gedaan met een 
chromaat-vrij verfsysteem voor F-16’s. 
Rond 2005 leefde er een gegroeid bewustzijn omtrent Arbo- en 
milieuaspecten van het gebruik en onderhoud van wapensystemen bij de 
KLu: in het projectteam Vervanging F-16 werd in de ontwikkelingsfase 
aangedrongen om zo veel mogelijk Arbo- en milieurisico's (bijvoorbeeld 
fysieke belasting en gevaarlijke stoffen) te onderkennen. 
In 2005 vond er onderzoek plaats naar chromaatarme verfsystemen. 
Helikopters hebben een buitenoppervlak van geplateerd aluminium. Dit 
geeft zelfs zonder verfsystemen al een goede corrosiebescherming 
(vliegtuigen van American Airlines vliegen met een kale romp). De 
intrinsieke weerstand tegen corrosieve aantasting van de Chinook en de 
Cougar is hierdoor superieur aan die van de F-16. Advies was vooralsnog 
alodineren (chromaathoudend). Voor buitenoppervlakken kon worden 
gekozen voor een chromaatarm verfsysteem, voor inwendige constructies 
bleven chromaathoudende primers noodzakelijk. 
In 2005 kwam er een alternatief voor CARC beschikbaar: self-adhesive 
film, dat een goed alternatief leek te zijn. 
Door de subcommissie GSW is in 2012 voor chroom-6 de 
haalbaarheidstoets uitgevoerd. Om de haalbaarheid te kunnen toetsen 
werden door de subcommissie GSW de branche-organisaties benaderd 
met het verzoek na te gaan of er door verlaging c.q. invoering van de 
wettelijke grenswaarde haalbaarheidsproblemen waren te verwachten. 
De Defensiebedrijven kunnen als branche worden gezien en dus was het 
van belang dat ook binnen Defensie de haalbaarheidstoets werd 
uitgevoerd. Of dit is gebeurd is niet bekend. 
Van later datum (2015) dateert een reactie van de US Army AMC waarin 
deze inhoudelijk op verzoek van het ministerie van Defensie informeert 
over chroom-6/CARC bevattende verf (en verarmd uranium) gebruikt op 
US voertuigen en bewerkt/opgeslagen op POMS-sites. De informatie is 
verkregen aan de hand van gesprekken met personen die een 
verantwoordelijke positie hadden op de POMS: tot 2004 zijn CARC op 
basis van oplosmiddelen gebruikt, daarna is overgegaan op verf op 
waterbasis. Van beide zijn MSDS’en toegevoegd. De verf op basis van 
oplosmiddelen bevatte isocyanaat (HDI) en dat is zeer irriterend voor de 
huid en het ademhalingssysteem. Die op waterbasis bevatte minder dan 
50% oplosmiddel dan vóór 2004, en bevatte geen schadelijke air 
pollutants. In de gesprekken is aangegeven door stafpersoneel dat 
veiligheidsmaatregelen strikt werden gehandhaafd en werden 
gecontroleerd door US Forces-personeel en hun Nederlandse equivalent.  
 

3.6.6.2 Op basis van Aanvullende Analyse (AA) 
Management: 
Over het gebruik van chroom-6-houdende verf in de toekomst wordt 
opgemerkt dat het blijven toepassen van chroom-6-houdende grondverf 
niet zozeer een thema was, mogelijk wel het tegenkomen van materiaal 
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en voertuigen die met chroom-6-houdende grondverf zijn behandeld. 
Alle materiaal en voertuigen waaraan plaatwerkzaamheden uitgevoerd 
moeten worden en die zijn behandeld met chroom-6, gaan tegenwoordig 
naar een bedrijf dat daartoe bevoegd is. 
 

3.7 Vraag 21h: Rollen en verantwoordelijkheden 
3.7.1 Vraag 21h  

Wat was de rol/verantwoordelijkheid met betrekking tot het naleven 
van normen/Arbowetgeving/Arbogerichtbeleid/zorgplicht van:  

• Nederlands Ministerie van Defensie / Defensie-organisatie; 
• Amerikaanse Ministerie van Defensie / Defensie-organisatie; 
• Arbeidsinspectie / Inspectie SZW; 
• Management; 
• Direct Leidinggevenden; 
• Veiligheidsfunctionarissen; 
• Arbodienst / Geneeskundige Dienst; (bedrijfs-) artsen van 

Defensie; 
• Medezeggenschapsorgaan; 
• Fabrikanten / leveranciers. 

 
3.7.2 Tijdslijn vraag 21h 

De tijdslijn van vraag 21h wordt hier niet geschetst omdat dit verschilt 
per actor. Eén datum moet wel worden genoemd: 15 januari 1997, 
waarin het Arbeidsomstandighedenbesluit Defensie van kracht is 
geworden. Hierin werd de Arbowet ook voor Defensie van toepassing 
verklaard, behalve wanneer dit leidt tot een onaanvaardbare 
belemmering voor de taakuitoefening van de krijgsmacht. Deze datum is 
een duidelijke cesuur: voordien waren de rollen vaak onduidelijk, nadien 
is de verantwoordelijkheidsstelling helder. 
 

3.7.3 Beoordelingskader vraag 21h 
Bij de aanvang van de onderzochte periode gold voor het werken met 
gevaarlijke stoffen de Veiligheidswet van 1934 en het daarop 
gebaseerde Veiligheidsbesluit voor Fabrieken en Werkplaatsen (VBF) 
met gedetailleerde, technisch geformuleerde middelvoorschriften. Vanaf 
1983 verving de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) gefaseerd de 
veiligheidswetgeving met essentiële doelvoorschriften, gericht op het 
bereiken van zowel veilige als gezonde arbeidsomstandigheden. Arbowet 
artikel 3.1 geeft aan dat de werkgever zorgt voor de veiligheid en 
gezondheid van de werknemers inzake alle met de arbeid verbonden 
aspecten en voert daartoe een beleid dat is gericht op zo goed mogelijke 
omstandigheden. De werkgever moet zorgen voor een veilige en 
gezonde werkomgeving, door de risico’s op de werkplek te 
inventariseren en te beheersen en werknemers adequaat voor te lichten 
en te instrueren. Daarbij moet hij risico’s zo dicht mogelijk bij de bron 
beheersen, gelet op wat op een bepaald moment technisch mogelijk is 
en wat redelijkerwijs van een werkgever kan worden gevergd. Bij beleid 
voeren hoort ook de regeling hoe zij wordt uitgevoerd en hoe de 
uitvoering wordt bewaakt. Ook de werknemer heeft een 
verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld in het opvolgen van instructies en het 
gebruik van de aangeboden beschermingsmiddelen. De overheid houdt 
risicogericht toezicht en handhaaft als geconstateerd wordt dat 
bedrijven de regels niet naleven. 
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Naast de sturende, organiserende rol van de werkgever komt de 
adviserende en controlerende rol van andere actoren rond het werken 
met gevaarlijke stoffen in het algemeen en chroom-6 en CARC in het 
bijzonder aan de orde. 

3.7.4 Beantwoording vraag 21h 
Het ministerie van Defensie / de Defensie-organisatie speelde een rol op 
afstand en werd in de documenten alleen zichtbaar toen in de periode 
1998-2002 chroom-6 een politiek beladen onderwerp werd, met media-
aandacht, Kamervragen en Kamerbrieven. Via de Arbodienst KL speelde 
het ministerie indirect een belangrijke sturende en organiserende rol 
met betrekking tot normering/grenswaarden en advisering over 
Arbogericht beleid en zorgplicht. 
 
De US Army nam verantwoordelijkheid voor de inrichting van de POMS-
sites, inclusief veiligheidsvoorzieningen voor gebruik van CARC en 
chroomhoudende verf. De US-Veiligheidsvoorschriften waren daarbij 
leidend, maar indien de NL wet- en regelgeving strenger was werd dat 
geaccepteerd, waarbij de User Nation onderbouwing moest geven 
alvorens financiering werd geregeld. 
 
Het management van NL-POMS was formeel verantwoordelijk voor het 
Arbobeleid, maar voerde deze taak schoorvoetend uit via de 
‘systematiek der geleidelijkheid’ en zocht daarbij de grenzen van de 
regelgeving op uit kostenoverwegingen. 
Rond 1995 werd de formele verantwoordelijkheid van de Commandant 
voor Arbobeleid benadrukt en werd expliciet de scheiding van 
verantwoordelijkheden tussen de commandant enerzijds en de Arbo-
organisatie anderzijds benoemd. 
Vanaf 1997 werden taken en verantwoordelijkheid van manager NL-
POMS (Burger-commandant), sitemanager, afdelingshoofd en supervisor 
ten aanzien van Arbo-aspecten beter omschreven. 
 
Het risicogericht toezicht en handhaving door de Arbeidsinspectie (nu 
Inspectie SZW) kwam niet goed uit de verf: er werd slechts één 
document aangetroffen over een inspectie op een POMS-site 
(Vriezenveen, 1995). Als de Inspectie langskwam, dan was ze wel 
kritisch. In 2002 is een Inspectieproject Koninklijke Landmacht 
uitgevoerd, een voorbeeld van risicotoezicht, waarbij echter géén POMS-
site is bezocht. In het inspectierapport werden wel kritische 
opmerkingen gemaakt over de gelaagdheid van de organisatie en het 
gebrek aan middelen om maatregelen te kunnen treffen. Er konden voor 
dit RIVM-onderzoek geen interviews met inspecteurs van de Inspectie 
georganiseerd worden.  
 
Veiligheidsfunctionarissen kregen vanaf 1995 een duidelijke 
adviserende, ondersteunende rol. 
 
De Arbodienst, tot 1996 de RBB en later de Arbodienst KL, speelde op 
bepaalde momenten een cruciale rol bij respectievelijk onderzoek naar 
blootstelling CARC in 1989 en chroom-6 in 1998. Vooral de rol van 
arbeidshygiënisten was van belang; bedrijfsartsen waren in het 
algemeen individugericht bezig en minder betrokken bij het werk met 
gevaarlijke stoffen.  
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De rol van de medezeggenschapscommissies komt uit de documenten 
en interviews niet duidelijk naar voren.  
 
Rol van fabrikanten / leveranciers: omdat bijna alle materialen via de US 
Army werden betrokken, had NL-POMS geen direct contact met 
fabrikanten en leveranciers. Deze hebben ongetwijfeld een rol gespeeld 
bij de overgang van tweecomponentige naar ééncomponentige CARC, 
maar dat komt in de documenten niet duidelijk aan de orde.  
 

3.7.5 Toelichting bij vraag 21h 
De rol van verschillende actoren op een rij (de opbouw van de 
toelichting op deze vraag is afwijkend omdat de informatie hoofdzakelijk 
uit de Documentanalyse (DA) komt) 
 
Nederlands ministerie van Defensie/ Defensie-organisatie: in de 
documenten is de directe invloed van het Nederlandse ministerie van 
Defensie alleen zichtbaar als chroom-6 een politiek beladen onderwerp 
wordt met media-aandacht, Kamervragen en Kamerbrieven. Via de 
Arbodienst KL speelde het ministerie indirect een belangrijke sturende 
en organiserende rol met betrekking tot normering/grenswaarden en 
advisering over Arbogericht beleid en zorgplicht. 
Uit de interviews bleek dat er soms onduidelijkheid bestond over 
verantwoordelijkheid voor handhaving van normen en middelen voor 
verbetering arbeidsomstandigheden.  
 
Stafmedewerker: ‘De werknemers van POMS waren in dienst van de 
Landmacht, dat waren burgers. Maar de financiering van de 
infrastructuur was onduidelijk, voor een deel Amerikaans, voor een deel 
NATO en soms probeerden ze ook geld los te krijgen bij de Landmacht 
en dat gaf heel veel problemen. Als wij iets voorstelden, een 
luchtbehandelingskas, zelfs tot industriële stofzuigers met HEPA-filters 
en zo, en die moesten we bestellen, dan hing het er maar vanaf waar je 
dat moest aanvragen. Bij de Landmacht zeiden ze ga maar naar de 
Amerikanen toe, bij de Amerikanen kreeg je meteen de discussie dat er 
volgens de Amerikaanse normen niks aan de hand zou zijn, et cetera.’ 
 
Amerikaanse ministerie van Defensie/ Defensie-organisatie: bij 
de bouw en inrichting van de POMS-sites speelde de US Army een 
dominante kaderstellende en organiserende rol. Zij nam haar 
verantwoordelijkheid voor de inrichting van de POMS-sites, inclusief 
veiligheidvoorzieningen voor gebruik van verf, in het bijzonder CARC. De 
US-Veiligheidsvoorschriften waren daarbij leidend, maar indien de NL 
wet- en regelgeving strenger was, werd dat geaccepteerd, waarbij de 
‘User Nation’ onderbouwing moest geven alvorens financiering werd 
geregeld. Voor CARC werden hiervan duidelijke voorbeelden gevonden, 
voor chroom-6 niet. Verschillende documenten geven dit aan:  

• 1987 NAVO Maintenance and Supply Agency geeft duidelijke 
voorschriften voor gebruik- en beschermingsmaatregelen van 
CARC; 

• 1990 Nationaal Territoriaal Commandant vroeg om advies aan 
IGD KL over invoering CARC op POMS-site 'op een verantwoorde 
manier'. Als bijlage een Memorandum of Commander over 
'Control of painting operations including PUP (CARC)’ (met 
veiligheidsvoorschriften Zorg dus), zowel van US-zijde als van 
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Defensie NL, over de wijze waarop dit product zal worden 
toegepast; 

• In een document uit 1990 werd gesproken over CARC en gebruik
van de spuitcabine.

In deze brief werd geconcludeerd dat de ééncomponentige 
polyurethaanverf probleemloos industrieel kon worden verwerkt. In de 
brief werd hiervoor een motivering gegeven en de verantwoordelijkheid 
aangegeven wie daarover beslist: Amerikanen. Op basis van de 
jaarwerklast moet worden aangeven dat de beschikbare ruimtecapaciteit 
ontoereikend was. De beschikbare cijfermatige onderbouwing, zoals die 
is opgesteld door twee sites, bleek niet overtuigend. Het onderwerp is 
besproken tijdens de NAVO.A.MI-inspectie, onder andere op de site Ter 
Apel. NAVO/Afcent is in principe bereid een deel, bij voorkeur een 
werkplek, technisch geschikt te maken voor het handmatig verwerken 
van verf. De ruimte moest worden afgescheiden en de ventilatie en 
verwarming moesten worden aangepast. Er zou echter door de User 
Nation op basis van werklastplanning en bezettingsgraad van de spray-
unit een aanvaardbare onderbouwing moeten worden gegeven. 
Uit 1990 OSHA: ‘Standards are more stringent! Stricter safety standards 
between the Host and User Nation must be applied’. Dit stamt uit een 
toezegging van voorfinanciering voor aanpassing van spuit- en 
straalcabines in Brunssum, Vriezenveen, Coevorden en Ter Apel, die 
werden voorbereid ('Dutch contract'), voor CO-alarminstallaties en voor 
olie-vrije compressoren voor ademlucht. Kosten Hfl 61.196,- (minor 
works project) met technisch voorschrift persluchtgebruik. 

Arbeidsinspectie/ Inspectie SZW: deze heeft een controlerende, 
toezichthoudende rol, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
risicotoezicht en incidententoezicht. Uit de documenten bleek dat de 
Arbeidsinspectie / Inspectie SZW weinig bemoeienis had met de POMS-
locaties. 
Er is één document van een onderzoek in 1995 in een POMS-locatie 
(Vriezenveen) aangetroffen. Als de Inspectie langskwam, dan was die 
wel kritisch. Zo werden bij een site verschillende tekortkomingen 
geconstateerd ten aanzien van de Risico Inventarisatie & Evaluatie, 
tweede uitgangen, vluchtwegen, register gevaarlijke stoffen, 
veiligheidsinformatiebladen, etikettering gevaarlijke stoffen en diverse 
andere punten die geen verband houden met werken met gevaarlijke 
stoffen. In 2001 heeft, in het kader van de landelijke 
bedrijfstakbenadering van de sector Openbaar Bestuur, de Inspectie een 
onderzoek uitgevoerd bij zeven luchtmachtbases. De POMS-sites zijn in 
dat kader niet bezocht. Verschillende arborisico’s, waaronder het 
omgaan met gevaarlijke stoffen (inclusief chromaten), zijn onderzocht. 
De Arbeidsinspectie (AI) heeft geconstateerd dat de luchtmacht diverse 
maatregelen had getroffen om de blootstelling aan chromaten te 
beheersen, onder andere door scheiding van werkzaamheden en 
afzuiging; chromaatstof kon nog wel vrijkomen bij het schuren en 
bewerken van metaaldelen van vliegtuigen op moeilijk bereikbare 
plaatsen. 

In 2002 is door de Inspectie SZW een Inspectieproject Koninklijke 
Landmacht uitgevoerd, een voorbeeld van risicotoezicht. Hierbij is echter 
géén POMS-site bezocht. Wat betreft de omgang met gevaarlijke stoffen 
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werden diverse overtredingen geconstateerd, 
(http://docs.minszw.nl/pdf/38/2002/38_2002_6_2079.pdf): 

• Onzorgvuldige omgang (handling) van chemicaliën;
• Het niet aanwezig zijn van een persoonlijke

blootstellingsregistratie;
• Etikettering is onvoldoende van productveiligheids- en

gezondheidsinformatie voorzien;
• Ontbreken van instructiekaarten (AVIBS);
• Foutieve opslag, optredende lekkages en de ondoelmatigheid of

de afwezigheid van oogdouches;
• Blootstelling aan chromaathoudende verfstof, waarbij er in

onvoldoende mate sprake was van compartimentering van de
ruimten waar de voorbewerking van metalen plaatsvindt, alsook
de spuit- en droogruimten zelf, ten opzichte van de omringende
werkruimten;

• Het ontbreken van voldoende afzuiging van uitlaatgassen en
lasdampen;

• Een situatie waarbij ongebonden asbest in bestaande stoflagen
niet was verwijderd of gebonden.

In een meer algemene beschouwing schrijft de Inspectie: ‘Het nemen 
van maatregelen is een moeizaam proces binnen de KL. De 
commandanten zijn wel verantwoordelijk gesteld, maar het ontbreekt 
haar in een aantal gevallen aan middelen (budgetten) en bevoegdheden 
om daadwerkelijk te kunnen handelen. De uitvoering van voorgestelde 
maatregelen, bijvoorbeeld in plannen van aanpak, laat (te) lang op zich 
wachten. Een belangrijke complicerende en vertragende factor wordt 
gevormd door het feit dat de Dienst Gebouwen Werken en Terreinen 
(DGW&T) verantwoordelijk is voor de planning en uitvoering van diverse 
infrastructurele en gebouw gebonden zaken, waardoor de werkgever 
mede afhankelijk wordt van centraal gemaakte keuzes en gestelde 
prioriteiten. Ook wordt het uitvoeringsproces bemoeilijkt door de recente 
reorganisaties – met name bij NATCO – waardoor in bepaalde gevallen 
een compleet nieuwe Arbo-organisatiestructuur is ontstaan, met alle 
remmende complicaties van dien.’ 
Of dit beeld ook voor NL-POMS gold, is niet geheel duidelijk. Uit de 
interviews kwam naar voren dat zaken bij NL-POMS vaak sneller en 
beter geregeld konden worden dan elders binnen de KL, wegens ruimere 
middelen en een meer zakelijke bedrijfscultuur.  

Management van NL-POMS: de eerste jaren vertrouwde het 
management van NL-POMS op het Amerikaans beleid inzake het veilig 
omgaan met toxische stoffen en leek ze haar verantwoordelijkheid als 
werkgever niet te beseffen. Dat veranderde halverwege de jaren 90 toen 
allerlei zaken rond veiligheid en gezondheid werden geformaliseerd en in 
1997 de Arbowet ook voor Defensie van kracht werd. Rond 1995 werd de 
formele verantwoordelijkheid van de Commandant voor Arbobeleid 
benadrukt en werd expliciet de scheiding van verantwoordelijkheden 
tussen de commandant enerzijds en de Arbo-organisatie anderzijds 
benoemd: 
De werkgever heeft een hoofdrol (sturend en ondersteunend) bij de zorg 
voor goede werkomstandigheden. Dat is een zaak van de lijnorganisatie 
en het geraamte daarvan bestaat uit de hele staf van leidinggevenden, 
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van het topmanagement tot en met de laagst leidinggevende. De Arbo-
organisatie heeft een adviesrol. 
 
Op de werkvloer werd men vaak geconfronteerd met tegenstrijdige 
aanwijzingen als gevolg van de aanscherping van de wetgeving.  
Voorbeelden hebben geen betrekking op chroom-6/Carc of POMS; 
(1995): ‘Door het volgen van de ‘systematiek van geleidelijkheid’ wordt 
getracht op termijn te voldoen aan alle aspecten van de formele 
regelgeving. Het is binnen onze organisatie mede door een beperking 
aan financiële middelen dat er een gezond spanningsveld blijft tussen de 
feitelijke praktijk en de formele regelgeving. Het is mede aan het 
management, de organisatie en de I/SZW om te bepalen wat de 
grenzen zijn van deze gezonde spanning. Wel is ten aanzien van 
verantwoordelijkheid het volgende belangrijk: in het kader van de 
Arbowetgeving, wordt de commandant als werkgever beschouwd en is 
als zodanig, ook in juridische zin, verantwoordelijk.’ 
 
Direct Leidinggevenden, supervisoren: ook zij kregen vanaf circa 
1995 formeel een rol. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een passage in het 
Arbojaarverslag 2000 (doc 53): ‘het personeel instrueren met 
betrekking tot het veilig omgaan met de diverse gevaarlijke 
stoffen/producten door de betreffende supervisors; afdelingsregistratie 
gevaarlijke stoffen (alsmede de aanvullende registratie van carcinogene, 
repro-toxische en asbesthoudende producten) door de diverse 
shopsupervisors’. 
In 2000 (doc 51), het Arbojaarplan: ‘aanvullende registratie carcinogene 
en reprotoxische stoffen door afdelingshoofden (coördinatie: 
Supervisor). Omgaan met gevaarlijke stoffen (procedures en beheer) 
(onder andere asbest) door afdelingshoofden (coördinatie: 
sitemanager)’. 
 
Veiligheidsfunctionarissen/ Safety Officers: zij kregen binnen NL-
POMS vanaf circa 1995 een aparte status, met een adviserende, 
ondersteunende rol. Ze hielden zich bezig met de inventarisatie van 
toxische stoffen, het opstellen van veiligheidsbladen en zij verzorgden 
voorlichting en RI&E.  
Voorlichting vond in ieder geval plaats bij binnentreden van nieuw 
personeel. ‘Dan kregen ze een introgesprek en daar werd ook voor 
getekend. Dan gingen ze naar een afdeling en was het aan de chef om 
ze nog eens wegwijs te maken in het doen en laten op de werkplaats 
zelf. De verantwoordelijkheid voor met name het houden op toezicht 
van persoonlijke beschermingsmiddelen lag niet bij de Safety Officer, 
maar bij de supervisor van de betreffende afdeling, dan wel de voorman 
die er weer onder zat. En ze hebben daarvoor allemaal een cursus 
gehad, alle leidinggevenden, van voorman tot hogere hebben een 
tweedaagse opleiding gehad vanuit Defensie: Arbo voor 
leidinggevenden. Daar werd op mijn verzoek heel veel nadruk gelegd op 
hun verantwoordelijkheden voor hun personeel. Ik denk dat het voor 
een hele hoop mensen een ‘eyeopener’ was.’ 
 
Citaat van een adviseur: ‘Eind jaren 90 hebben we infra, milieu, Arbo en 
safety onder één pet gebracht. Vóór 1999 hadden we uitsluitend safety 
specialisten in de commandogroep van de site, dus rechtstreeks onder 
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de sitemanager. Later hebben we die separate Arbocoördinator 
opgenomen in het managementteam.’  
‘Arbo was een soft begrip, bij de Landmacht werd dat 
personeelsrisicomanagement genoemd.’ 

Arbodienst/ Geneeskundige Dienst; (bedrijfs-) artsen van 
Defensie: De Arbodienst, tot 1996 de RBB en later de Arbodienst KL, 
speelde op bepaalde momenten een cruciale rol bij respectievelijk 
onderzoek naar blootstelling CARC in 1989 en chroom-6 in 1998. Vooral 
de rol van arbeidshygiënisten was van belang; bedrijfsartsen waren in 
het algemeen minder betrokken bij het werk met gevaarlijke stoffen.  
Totdat de Arbodienst KL ook voor het Burgerpersoneel ging functioneren 
(1996), was de Rijks Bedrijfsgezondheids- en Bedrijfsveiligheidsdienst 
(RBB) actief voor de POMS-sites. Maar bij belangrijke zaken, zoals het 
veilig werken met CARC, werden concrete dringende adviezen van de 
RBB voor aanpassing van de werkplekken door de Inspecteur 
Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht overgenomen en 
gecommuniceerd met het management team POMS NL. 
Over de afbakening van verantwoordelijkheden ten aanzien van 
arbeidsomstandighedenzorg is discussie gevoerd, waarbij de Arbodienst 
de bal terugspeelde naar het management. De Arbodienst heeft een 
adviserende rol en liet zich geen controlerende rol opdringen;(1998): 
‘Graag wil ik nog het volgende onder uw aandacht brengen. Het is aan 
de onderscheiden werkgevers, commandanten van werkplaatsen en 
dergelijke, om goede arbeidsomstandigheden te bevorderen en te 
waarborgen. Het is dus ook aan hén om onderzoeken in te laten stellen, 
wanneer er twijfels bestaan over (bepaalde aspecten van) die 
arbeidsomstandigheden. Het is dus zeker niet de verantwoordelijkheid 
van de Arbodienst om als een soort toezichthouder of inspecteur 
controlerende onderzoeken uit te (laten) voeren.’  

Bedrijfsartsen: over de rol van bedrijfsartsen komen verschillende, soms 
tegengestelde berichten uit de documenten en interviews naar voren. Er 
wordt gesproken over een individu-gerichte en weinig 
organisatiegerichte houding met weinig focus op werken met toxische 
stoffen. Aan de andere kant benoemde een rapport over een 
bedrijfsbezoek van een (actieve) RBB-bedrijfsarts aan de POMS 
Vriezenveen in 1989 diverse arbeidshygiënische knelpunten en 
suggereerde oplossingsrichtingen alvorens metingen te laten doen. 
Volgens staffunctionarissen werd de bedrijfsarts standaard betrokken bij 
voorlichting over gezondheidseffecten van arbeidsomstandigheden.  
In het rapport over chroom-6-problematiek in Vriezenveen uit 1998 
wordt expliciet de bedrijfsarts genoemd die samen met de uitvoerende 
arbeidshygiënist, de safety specialist en de manager staf NL-POMS (als 
opdrachtgever) betrokken was bij het onderzoek. Kennis van de 
problematiek van chromaten blijkt ook uit een verslag van een Periodiek 
Geneeskundig Onderzoek van de hand van een bedrijfsarts d.d. 4 
december 2000 waarin verslag wordt gedaan van onderzoek bij 12 van 
de 13 preserveerders, waarbij gerefereerd werd aan blootstelling aan 
chromaten en oplosmiddelen. 
Er was wel regelmatig (wekelijks) contact tussen de kerndisciplines op 
Arbo-gebied (veiligheidskundige, arbeidshygiënist, bedrijfsarts en 
arbeids-en organisatiedeskundige). Belemmerend voor directe 
communicatie was de fysieke scheiding: de bedrijfsartsen waren op acht 
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locaties gestationeerd, terwijl de andere disciplines op drie locaties 
waren geplaatst. Later, bij de reorganisatie Arbodienst (2009), is dit bij 
elkaar gebracht. 

Management: ‘De bedrijfsarts was geen bekende binnen de club. Er was 
ook veel wisseling, maar die bedrijfsartsen waren er wel, maar stonden 
op afstand. Afstand zowel letterlijk als figuurlijk. Ik ken ze uit het sociaal 
medisch team, daar kwam men periodiek bij elkaar. Ik hoorde van de 
personeelsfunctionaris dat ze wel eens contact hadden, maar meer over 
de veelvuldig zieken, ziekteverzuim. Geen specifieke ziektebeelden. Wel 
dat er een hoog ziekteverzuim was om allerlei redenen, los van het 
chroom.’  
‘In 1999 werden we plotseling geconfronteerd met het bestaan van 
Arbodossiers naast de personeelsdossiers, die gewoon bij de 
personeelsafdeling liggen. Ik kan me herinneren dat ik daar met de 
personeelsdienst over gesproken heb: “raar dat er buiten de organisatie 
dossiers bestaan, waarvan jij als personeelsman niet weet wat daarin 
staat”. Die heeft dat besproken met de bedrijfsarts, maar dat werd 
helemaal medisch geheim. Wat u zegt: het is heel raar dat daar geen 
conclusies uit werden getrokken die je nodig hebt om aanpassingen te 
doen. Als er fysiek zwaar werk is en de helft van het personeel loopt met 
versleten ruggen rond, dan wil je dat toch graag teruggekoppeld zien.’  

‘Van de Arbo-organisatie van de Landmacht hadden we weinig steun, in 
de beginjaren al helemaal niet. Later toen NL-POMS ook binnen de KL 
wat beter bekend werd, kregen we vanzelf ook een beter netwerk. Als je 
info wilde, gingen we meestal eerst naar de US counterparts. Daar 
kreeg je technisch goede info van. In de States werkte men natuurlijk al 
jaren met het materieel dat wij hadden. Zij hadden ook veel info en 
werkinstructies, SOP’s en gedetailleerde voorschriften.’ 
‘De Arbo-arts was ons contactpunt en die was deelnemer aan het SMT 
(Sociaal Medisch Team). De zaken die voorlagen gingen voor 95% over 
personeel, over verzuim. We vroegen wel doktersadvies voor 
bijvoorbeeld het verkrijgen van aangepaste werkplekken 
(kantoorruimtes, ventilatie, stoelen). Een arts-verklaring deed dan altijd 
wonderen bij de US. Ongevraagde adviezen (behalve bijvoorbeeld een 
werkplek-inrichting, RSI- of til-cursus, een PC-schermbril) heb ik niet 
echt van de kant van ARBO KL langs zien komen. Bovendien werd de 
Arbo-arts met regelmaat gewisseld. Soms hadden we een goede, dan 
weer een wat mindere.’ 

Arbeidshygiënisten: deze hadden een actieve adviserende rol. Ze 
voerden metingen uit, adviseerden over de werkomstandigheden en 
gaven soms voorlichting.  
In 1989 werd door de RBB een arbeidsomstandighedenonderzoek naar 
het werken met CARC verricht, waarbij diisocyanaatmonomeer in de 
lucht werd gemeten (circa 50% van de MAC-waarde) en onder andere 
werd geconstateerd dat personen die vlak bij de verfwerkzaamheden 
andere preserveerwerkzaamheden uitvoeren, geen adembescherming 
droegen. De concrete dringende adviezen van de RBB werden door de 
Inspecteur Geneeskundige Dienst Koninklijke Landmacht overgenomen 
en gecommuniceerd met het management team POMS NL. 
Arbeidshygiënisch onderzoek werd in 1999 op de POMS-site Vriezenveen 
gedaan bij schuurwerkzaamheden waarbij chroomverbindingen 
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vrijkwamen. Er werden persoonsgebonden luchtmetingen uitgevoerd en 
veegmonsters genomen waarbij normen bleken te zijn overschreden en 
recirculatie van verontreinigde lucht een rol speelde. (Het betreft een 
rapport 1999-09-28 ‘Het vrijkomen van chroom-6 verbindingen’.) Er 
werden adviezen voor verbetering gegeven. De resultaten van het 
onderzoek zijn gepresenteerd in een voorlichtingsbijeenkomst aan het 
betrokken personeel en de leiding. Er waren meer dan 20 mensen bij die 
voorlichtingssessie aanwezig. Er is gesproken over de 
langetermijneffecten van zes-waardig chroom en de benodigde 
maatregelen om blootstelling te minimaliseren. 

Adviseurs: Een arbeidshygiënist was in de periode 1998-2002 
relatiebeheerder van KL-Arbo, had intensieve contacten met het 
management van NL-POMS en speelde een belangrijke rol bij de 
aanpassingen van de werkprocessen rond werken met chroom-6. 
Een arbeidshygiënist-toxicoloog die als staffunctionaris bij KL-Arbo 
werkte, had namens Defensie zitting in de commissie Grenswaarden van 
de SER en initieerde veel activiteiten om het werk met chroom-6 bij 
Defensie en derhalve ook bij de POMS-sites goed in kaart te brengen. 
Dit in verband met een advies over haalbaarheid van een verlaagde 
grenswaarde. 

Management: ‘Vanuit de staf Arbodienst KL in Utrecht werd rond 2000 
op een heel aardige manier heel frequent overlegd. Van: wat zijn jullie 
aandachtspunten en hoe loopt het met de RI&E, hoe zit het met de 
registratie gevaarlijke stoffen. Thema's zeg maar. Hij keek over de 
schouder mee of hetgeen wij deden klopte met het beleid van de KL. Hij 
kon ook ongevraagd advies geven en vragen hoe het ermee stond. Hij 
kon ons op het spoor zetten van: jullie moeten dat of dat doen, of let op 
dat je dat niet vergeet.’  

Medezeggenschapsorgaan: in de documenten en interviews komt de 
rol van medezeggenschapscommissies niet duidelijk naar voren.  

Fabrikanten/ leveranciers: bijna alle materialen werden via de US 
Army betrokken. Er werden geen documenten aangetroffen waarin de 
rol van fabrikanten en leveranciers inzake veilig werken met chroom-6 
en CARC werd aangeduid, behalve de verplichte etikettering en de 
Material Safety Data Sheets.  
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4 Voorbij de onderzoeksvragen 

4.1 Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk 3 zijn de onderzoeksvragen uit het 
werkpakket 8.2 beantwoord. Dit is onder andere gebeurd op basis van 
de (groeps)gesprekken. Aan elke respondent is aan het einde van het 
gesprek de gelegenheid geboden om nog informatie te verstrekken die 
naar zijn/haar oordeel voor het onderzoek relevant was maar nog niet in 
het gesprek aan de orde was geweest: de slotvraag. Daarnaast is ook 
informatie beschikbaar gekomen, met name in de groepsgesprekken, 
die maar deels in relatie kon worden gebracht met de onderzoeksvragen 
maar waarvan de presentatie ervan in de rapportage toch als relevant 
wordt beoordeeld. Dan gaat het over de onderwerpen ‘schoonmaken en 
metingen’ en ‘eten en drinken’. De informatie uit de gesprekken waarop 
deze beantwoording mede is gebaseerd, had dan ook een breder bereik 
dan alleen de onderzoeksvragen (zie paragraaf 6.4 voor overzicht van 
onderwerpen).  
 

4.2 Schoonmaken en metingen 
Medewerkers: alle respondenten meldden dat aan het eind van de 
werkweek werd schoongemaakt, door henzelf. Dat gebeurde met 
eenvoudige middelen, meestal een bezem of een luchtpistool, en zonder 
beschermingsmiddelen of eenvoudige maskertjes die alleen het grove 
stof tegen hielden. Incidenteel werd ook gebruikgemaakt van een 
hogedrukreiniger. Nat schoonmaken was meestal niet aan de orde. Een 
enkele keer werd gemeld dat industrieel werd schoongemaakt. Dat was 
in de periode waarin overschrijdingen van de grenswaarden waren 
aangetoond. Normaal, zo werd gemeld, kwam er geen extern bedrijf 
binnen om schoon te maken, met uitzondering van de kantoren. 
 
Adviseurs: ook door deze groep werd gemeld dat er vrijdagmiddag werd 
schoongemaakt, droog, met een bezem. Een keer per jaar werden de 
wanden en vloeren door henzelf schoongespoten met water en dat ging 
het afvalputje in. De spuitcabine werd voornamelijk met lucht schoon 
geblazen. Een enkeling meldde nog dat als er incidenteel metingen 
werden gedaan, die werden aangekondigd als inspecties, en dat er dan 
vooraf werd schoongemaakt. 
 
Management: ook uit deze groep kwam naar voren dat er op 
vrijdagmiddag werd schoongemaakt. Eerst met een luchtslang, later met 
stofzuigers. Dieptereinigingen zijn uitgevoerd in de periode dat bekend 
werd dat er verontreinigingen waren. Eén respondent meldde dat na 
overname van de site door Defensie de Preservationruimte werd 
gereinigd. ‘Ze vertrouwden het niet omdat deze ruimte nooit echt was 
schoongemaakt.’ 
 
Uit de Documentanalyse (DA) laat zich ook een beeld over metingen 
afleiden. Het eerste document waarin sprake is van een meting heeft 
betrekking op Vriezenveen, was gericht op CARC en dateert van 1989. 
Daarna zijn geen meetrapportages meer aangetroffen voor de sites tot 
eind 1998 na het Arbo-incident Twente. Dat was de start van een aantal 



RIVM Rapport 2018-0052

Pagina 114 van 159 

metingen voor chroomverbindingen bij de sites. In de periode 1998 tot 
2014 werden 486 metingen uitgevoerd waarvan 85% tot 2003. Van een 
aantal metingen is de locatie niet bekend. Deze zijn niet meegerekend. 
Het meten of de medewerkers in een omgeving werkten waarbij de 
hoeveelheid chroom-6 in de aanwezige stof of in de lucht binnen de 
wettelijke grenzen dan wel geadviseerde praktijknorm lag, werd niet 
periodiek en planmatig uitgevoerd.  

4.3 Eten en drinken 
Medewerkers: bijna unaniem werd gemeld dat in de werkplaats werd 
gegeten en gedronken. Afhankelijk van de aard van de functies kon dat 
variëren, in een loods, magazijn, in een open ruimte tussen de 
straalcabine en spuitcabine, of naast de opvangzak waarin de inhoud 
van het centrale afzuigsysteem werd opgevangen en het stof van de 
hercirculatie ronddwarrelde. Er zou nooit voor zijn gewaarschuwd. 
Volgens de medewerkers werd het aldaar eten oogluikend toegestaan 
maar soms ook gestimuleerd door de leiding. Het was namelijk vaak te 
ver om naar de kantine te lopen. Een keer werd gemeld dat na de grote 
schoonmaakactie eind jaren 90 niet meer in de werkplaatsen mocht 
worden gegeten. 

Adviseurs: binnen deze groep werd vrij algemeen gesteld dat in de 
werkplaats mocht worden gegeten en gedronken. 

Management: het beeld dat door deze groep respondenten wordt 
geschetst is gevarieerd. Enkelen zeggen zich niet in het beeld te 
herkennen dat in de werkplaatsen mocht worden gegeten en stelden dat 
dit verboden was. Anderen erkenden dat dit wel aan de orde was, maar 
ontkenden ten stelligste dat er in de straal- en/of spuitcabines werd 
gegeten. Op één site gingen de medewerkers van de opslag altijd naar 
een loods waar enkele minuten daarvoor nog halon brandblussers 
werden leeggemaakt, schoongeblazen en weer gevuld. 

4.4 Slotvragen 
Medewerkers: een drietal onderwerpen kwam steeds terug bij het 
merendeel van de respondenten binnen deze groep. Het betreft de 
reikwijdte van het onderzoek, de lange duur ervan en twijfels over de 
onafhankelijkheid van het RIVM. Men vindt het object van het onderzoek 
te beperkt om de gezondheidsrisico’s en de ziektebeelden te verklaren. 
Door hen wordt gesteld dat ze aan veel meer schadelijke stoffen of 
fysische factoren zijn blootgesteld dan alleen aan CARC en/of chroom-6 
(genoemd worden: asbest, PX-10, stof, uitlaatgassen, accuzuur, diesel, 
verarmd uranium, hoge temperatuur en Jet Propellant8). Ze stellen de 
vraag of de combinatie van al die stoffen wel de ziektebeelden kunnen 
verklaren die niet door de afzonderlijke stoffen kunnen worden 
verklaard. Men verbaast zich ook over de lange duur omdat toch al alles 
in de VS is onderzocht. Een respondent liet zich kritisch uit over de 
aanpak van het recente onderzoek door de GGD over de aanwezigheid 
van chroom-6: er zouden alleen maar monsters zijn genomen waar al 
vaker was schoongemaakt. Bij de keuze van de locaties had men de 
oud-medewerkers moeten betrekken. Er zijn volgens deze respondent 
nu nog steeds plaatsen waar chroom-6 aanwezig is. 
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Ook vraagt men zich af of het RIVM wel onafhankelijk is, men wordt 
toch door de overheid betaald, ‘slager die zijn eigen vlees keurt’. In de 
gesprekken is teruggegeven dat het RIVM onafhankelijk is (zie Wet op 
het RIVM, in het bijzonder artikel 5) en zich onafhankelijk gedraagt. 

Adviseurs: door deze respondentgroep wordt een soortgelijk beeld 
geschetst als door de medewerkers. 

Management: ook binnen deze groep heeft men dezelfde kritische 
kanttekeningen. Een respondent vroeg zich af waarom deze kwestie in 
Nederland zo heftig speelt en niet in Duitsland, België of Italië. 
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5 Conclusies 

5.1 Inleiding 
Dit onderzoek geeft antwoord op vraag 21 ‘Normen en Recht op 
Bescherming – Defensie specifiek’ die door de Paritaire Commissie is 
vastgesteld over onder meer de bekendheid met schadelijke 
gezondheidseffecten van chroom-6 en CARC, het Arbogericht beleid, de 
zorgplicht van Defensie, de beschermingsmaatregelen en de 
verantwoordelijkheid van verschillende actoren.  

Na vaststelling van beoordelingskaders voor de verschillende deelvragen 
zijn ruim 2200 documenten beoordeeld. Deze documenten zijn door 
Defensie en het CAOP verzameld en beschikbaar gesteld voor de 
onderzoekers. Van deze documenten vielen 1236 binnen de afbakening 
van dit onderzoek (oud-POMS-medewerkers, POMS-sites, chroom-6 en 
CARC, 1983-2006); de andere documenten hadden veelal betrekking op 
andere Defensielocaties of andere stoffen dan chroom-6 of CARC. Na de 
Documentanalyse (DA) werden aanvullend andere documenten 
opgespoord en werden interviews en groepsgesprekken gevoerd. Er 
werden 23 individuele gesprekken gevoerd met managers en adviseurs, 
en 40 medewerkers namen deel aan 10 groepsgesprekken. Deze 
gesprekken hadden ten doel om kennis aan te boren die niet aan de 
documenten kon worden ontleend, en als toetsing van de in de 
documenten beschreven situatie (‘papieren werkelijkheid’) aan de door 
respondenten ervaren situatie. 

Dit rapport moet in samenhang worden beschouwd met andere 
onderdelen van dit grote RIVM- onderzoek. In het bijzonder de 
werkpakketten die gericht zijn op het reconstrueren van de blootstelling 
aan chroom-6 in verschillende functiegroepen (WP4), de normen, 
gezondheidskundige adviezen en Arbowetgeving voor werknemers in het 
algemeen (WP8.1) en de medische zorg voor het eigen personeel (WP7). 

Als eerste worden in het afsluitende hoofdstuk de belangrijkste 
gebeurtenissen in het kader van de WP8.2 onderzoeksvragen in een 
tijdlijn (paragraaf 5.2) op een rij gezet. Vervolgens presenteren we de 
conclusies op basis van de onderzoeksvragen (paragraaf 5.3) en de 
aanvullende onderwerpen en de onderzoeksvraag overstijgende 
bevindingen (paragraaf 5.4). Tot slot bespreken we enkele 
methodologische overwegingen (paragraaf 5.5).  

Een belangrijke constatering vooraf – geen onderwerp van onderzoek – 
is dat de meeste deelnemers aan de gesprekken het prettig vonden dat 
ze hun verhaal konden doen.  

5.2 Tijdlijn 
Deze tijdlijn is opgesteld op basis van de informatie uit de 
Documentanalyse (DA) en bevat parallelle informatie over de wet- en 
regelgeving, belangrijke Arbogebeurtenissen bij Defensie, en speciaal de 
POMS-sites en de maatschappelijke ontwikkelingen. 
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Wet- en regelgeving Arbogebeurtenissen Defensie/POMS Maatschappelijk gerelateerde 
ontwikkelingen 

1934 Veiligheidswet 
1961 Dreiging Koude oorlog; 
start POMCUS-programma: 
vooral sites in Duitsland 

1973 KLu Cursus schilders gewezen op 
schadelijkheid zinkchromaat 

1983 Arbowet 1980 wordt 
van kracht 

1984-1985 Opening NL-POMS-
sites Brunssum, Vriezenveen, Ter 
Apel, Coevorden, Eygelshoven 

1985 Brief DMKL instructies gebruik 
CARC 
1989 Verzoek om metingen POMS 
Vriezenveen naar gebruik CARC 

1989 Val Berlijnse Muur; 
verminderde Russische dreiging 

1989 Verzoek om metingen POMS 
Vriezenveen naar gebruik CARC 
1990 Rapport CARC-onderzoek POMS 
Vriezenveen: onvoldoende voorzieningen 
en PBM (omstanders) 

1990-1991 Eerste Golfoorlog 
(Operatie Desert Storm) 

1990 Maatregelen werken met CARC: 
overgang van twee- naar één-
componentige primer (advies US Army) 
1991 Veiligheidsvoorschrift werken met 
CARC van NL-POMS 

1991-1995 Balkanoorlog 
1994 Sluiting POMS Ter Apel 

1997 Arbobesluit Defensie 
1998 Introductie SOP en WAM m.b.t. 
PBM en gevaarlijke stoffen 1998 Sluiting POMS Coevorden 

1998 Arbo-incident Vliegbasis Twente[1] 
1998 Commandant Arbodienst KL wijst 
op beoogde verlaging grenswaarde 
chroom-6. Chromaatmetingen. 
2000 Plan aanpassingen 
Preservationwerkplaatsen Brunssum en 
Vriezenveen 

2001 Kamerbrief Chromaat-
houdende verven 

2002 Overzicht oude situatie en 
genomen maatregelen t.a.v. chroom-6-
blootstelling 

2003 Tweede Golfoorlog 
2004 SER-advies over 
grenswaarden voor chroom 
en chroomverbindingen 

2004 Sluiting POMS Vriezenveen 
en Brunssum 

2005 Bevestiging gebruik mobiele 
spuitcabines op POMS-sites 

2006 Sluiting POMS Eygelshoven 
[1] Uit metingen, die TNO in opdracht van de Koninklijke Luchtmacht op Vliegbasis Twente
had verricht, is toen gebleken dat in een hangaar, waar vliegtuigonderdelen werden
bewerkt die met strontiumchromaathoudende verf waren behandeld, te hoge concentraties
schadelijke stofdeeltjes vrij kwamen die het personeel zou kunnen inademen.



RIVM Rapport 2018-0052 

Pagina 119 van 159 

5.3 Conclusies bij de onderzoeksvragen 
Vraag 21a  
Bekendheid met gezondheidsrisico’s CARC en chroom-6 
Binnen Defensie was de KLu ten minste in 1973 op de hoogte van 
gezondheidsrisico’s van zinkchromaat, een zes-waardige 
chroomverbinding. Dat is uit de Documentanalyse (DA) gebleken. 
Binnen de directie Materieel van de KL werd in 1992 ook gewezen op de 
gezondheidsrisico’s bij schuren en behandelen van oude verflagen die 
vaker zinkchromaten bevatten. Voor de NL-POMS en de sites was deze 
kennis in 1989 aanwezig. Voor de risico’s van CARC was deze kennis al 
eerder beschikbaar: ten minste 1987 bij de KL en in 1989 bij de NL-
POMS en de site Vriezenveen.  
De medewerkers zeiden in meerderheid niet op de hoogte te zijn 
geweest van de gezondheidsrisico’s van chroom-6 en CARC. Ze werden 
ook niet geïnformeerd over het Arbo-incident Twente. Dit is in lijn met 
de uitspraken van het management over dit incident: op een enkeling 
na wist niemand hiervan. Dit beeld is strijdig met gegevens uit de 
Documentanalyse (DA) waaruit blijkt dat het MT van de NL-POMS wel is 
geïnformeerd over dit incident. Opmerkelijk is dat een van de 
geïnterviewden verklaarde dat de info over het incident als vertrouwelijk 
was bestempeld. Dit kan verklaren waarom de medewerkers zeiden toen 
geen kennis te hebben gehad van het incident. 

Vraag 21b en 21d  
Normen, Arbowetgeving, Arbogericht beleid en naleving bij werk 
met CARC en chroom-6  
De naleving van de verplichtingen die voortvloeiden uit het gefaseerd 
van kracht worden van de Arbowetgeving voor Defensie kent een 
wisselend beeld. Er werden vanaf 1997 RI&E’s uitgevoerd waarop ook de 
Arbojaarplannen en de Plannen van Aanpak werden gebaseerd. Althans 
voor de site Vriezenveen. Voor de andere sites zijn geen 
Arbojaarplannen aangetroffen. De RI&E’s voldeden niet altijd aan de 
wettelijke verplichtingen volgens de Arbodienst. De arbeidshygiënische 
strategie werd niet steeds gevolgd: dat werd bemoeilijkt door de relatie 
met de VS, zo werd vaker in de interviews gemeld. De vraag kan 
worden gesteld of het toepassen van het eerste niveau van de 
arbeidshygiënische strategie (bronaanpak/het vervangen van stoffen) 
voor werkzaamheden met chroom-6 en CARC geheel aan de sites kan 
worden toebedeeld. De technische en financiële mogelijkheden daarvoor 
overstegen de draagkracht van de afzonderlijke POMS-sites.  
Uit de documenten kon niet worden afgeleid of de medewerkers op een 
systematische wijze voorlichting of onderricht kregen. Vrijwel niemand 
van de geïnterviewden zegt onderricht te hebben gehad. De verplichte 
etikettering kende ook manco’s, evenals de registraties van gevaarlijke 
stoffen en de persoonsregistraties. Deze werden niet systematisch en op 
elke locatie uitgevoerd.  
Uit zowel de Documentanalyse als de gesprekken blijkt dat er problemen 
waren met de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Dat geldt in 
ieder geval voor de naleving van het gebruik. Over de beschikbaarheid 
en de kwaliteit ervan laten zich geen eenduidige conclusies formuleren. 
De medewerkers zijn daar over het algemeen zeer helder over: te 
weinig, niet effectief en van onvoldoende kwaliteit. Dit beeld wordt niet 
bevestigd door het merendeel van het management waarmee is 
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gesproken. Een enkeling uit deze categorie bevestigde wel het oordeel 
van de medewerkers. Gezondheidskundig/medisch onderzoek specifiek 
op chroom-6 of CARC werd niet uitgevoerd. Het onderzoek bleef 
doorgaans beperkt tot longfunctieonderzoek en gehooronderzoek. Voor 
sommige functies werd aanvankelijk ook bloed- en urineonderzoek 
uitgevoerd, al wisten de medewerkers niet waarop werd getest. Deze 
onderzoeken zouden midden jaren 80 zijn beëindigd, al is over het 
precieze jaar geen duidelijkheid. Over de resultaten van de onderzoeken 
is in de documenten niets terug te vinden. 
Uit de gesprekken met de medewerkers ontvouwt zich een beeld dat het 
veiligheidsbeleid vooral een papieren wereld was. Het ging er naar hun 
oordeel vooral om dat de papieren in orde waren en niet of de inhoud 
ervan betekenis had voor de dagelijkse gang van zaken. Uit de 
Documentanalyse is gebleken dat werd getwijfeld aan de effectiviteit 
van de MSDS’en en de gebruikte etikettering. In een van de 
documenten werd voorgesteld om de Engelstalige etiketten te 
vervangen door Nederlandse, dan wel ontheffing te vragen voor deze 
verplichting. Deze twijfels over de effectiviteit van de etiketten 
gecombineerd met ontheffing vragen, ondersteunt de observatie van de 
medewerkers dat het vooral belangrijk was om de papieren op orde te 
hebben. Het merendeel van het management zei bijvoorbeeld niet te 
weten hoe de informatie over veiligheid bij de medewerkers kwam; ze 
gingen ervan uit dat ze werden opgevolgd: ‘zo ging het volgens het 
boekje en zo zou het in de praktijk ook moeten zijn gegaan’. Hieruit 
blijkt ten minste een impliciete relativering van de praktische betekenis 
van het veiligheidsbeleid voor de medewerkers. 
 
Vraag 21c 
De gebruiken (mores) bij het werken met chroom-6 en/of CARC  
Veilig werken met gevaarlijke stoffen werd door de NL-POMS-organisatie 
aanvankelijk als een vanzelfsprekendheid gezien, daarbij vertrouwend 
op de United States Army veiligheidscultuur. Vanaf circa 1995 werden 
de verantwoordelijkheden helderder en ontwikkelde het Arbobewustzijn 
zich geleidelijk. Er bestond geen pro-actieve veiligheidscultuur, maar 
maatregelen werden vooral getroffen na publiciteit en daarop volgende 
politieke druk.  
Uit de documenten kwam naar voren dat alleen indien er duidelijke US-
voorschriften of wettelijke Nederlandse normen bestonden ‘door het 
volgen van de systematiek van geleidelijkheid’ werd getracht op termijn 
te voldoen aan alle aspecten van de formele regelgeving. De 
besluitvorming was traag, mede doordat voor iedere uitgave de US 
Army, die de POMS-sites financierden, haar fiat moest geven. Ook 
speelde de dreigende sluiting van de POMS-sites vanaf 1990 een rol op 
de achtergrond: gevreesd werd dat kostbare aanvragen voor 
verbetering van arbeidsomstandigheden het proces van sluiting van 
POMS-sites zouden kunnen versnellen.  
Uit de interviews kwam het pionierskarakter in de periode 1984-1990 
naar voren, met gebrek aan kennis van toxische stoffen in de gehele 
organisatie en improvisatie met de werkomstandigheden. Vanaf begin 
jaren 90 ontwikkelde de veiligheidscultuur zich met Werkinstructies Arbo 
en Milieu (WAM’s), ISO-normering en Standard Operating Procedures 
(SOP’s). Daarnaast worstelde het management met ‘minimalisatie van 
de blootstelling aan chroom-6’: een lastig begrip waarbij de vergelijking 
met ‘een bakkerij zonder meel’ werd gemaakt. Ook kwam naar voren 
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dat informatie over gezondheidsrisico’s van stoffen soms bewust niet 
werd gecommuniceerd of niet mocht worden gecommuniceerd met de 
medewerkers. 
In de loop van de tijd is NL-POMS vanaf de laagste trede van de 
Veiligheidscultuurladder (ontkenning) gestegen tot de derde trede 
(berekenend/ calculerend). Ook al zou het ambitieniveau hoger zijn 
geweest: gebrek aan middelen en de dreigende sluiting van de POMS-
sites belemmerden de stijging op de veiligheidscultuurladder. 
 
Vraag 21e 
De zorgplicht van Defensie en de naleving daarvan 
De zorgplicht kan worden onderverdeeld in 1) preventiebeleid, 2) 
instructieplicht, 3) toezicht en 4) onderzoeksplicht. Uit de documenten 
en de interviews kwam het volgende naar voren: 

1. Preventiebeleid 
1.1 Veiligheidsmaatregelen treffen: bij de nieuwbouw van de NL-

POMS-sites rond 1983 volgens Amerikaans concept wordt er 
een duidelijke locatie aangegeven voor de verschillende 
onderhoudswerkzaamheden. De onderhoudswerkzaamheden 
werden op basis van dit oorspronkelijke concept uitgevoerd 
met in de Preservationruimte ‘state of the art’-spuit- en 
straalcabines. Deze scheiding van activiteiten werd niet 
consequent doorgevoerd, waardoor ook buiten de 
spuitcabines werd geschuurd en gespoten. Na signalen over 
overschrijding van normen werden aanvullende 
veiligheidsmaatregelen voorgesteld die met enige vertraging 
door overleg over financiering werden gerealiseerd. 

1.2 Bekend zijn met risico’s: vanaf 1995 is onder druk van de 
Arbeidsinspectie een begin gemaakt met een systematische 
RI&E. In 2000 is dit officieel in de NL-POMS-organisatie 
ingevoerd. 

1.3 Registratie gevaarlijke stoffen: na druk van de 
Arbeidsinspectie werd in 1995 begonnen met een registratie 
van gevaarlijke stoffen en juiste etikettering. In 2000 was dit 
nog niet op orde. 

1.4 Registratie van blootgestelden aan carcinogene stoffen: naar 
aanleiding van de onrust over chroom-6 is vanaf 1999 de 
persoonsregistratie gevaarlijke stoffen een punt van discussie 
geweest. Er werd voorzien in een geautomatiseerd systeem 
voor de registratie van gevaarlijke stoffen, en in 
persoonsregistratie waarin (mogelijke) blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen kan worden bijgehouden. Het is niet 
duidelijk of er een goed systeem is gerealiseerd. 

2. Instructieplicht 
In verschillende documenten komt naar voren dat er op 
verschillende momenten voorlichting over het werk met CARC en 
chromaten is gerealiseerd. Niet duidelijk is of dit een 
systematisch karakter had. 

3. Toezicht 
Aanvankelijk was niet helder wie het toezicht op de zorg voor 
goede arbeidsomstandigheden en onder andere het dragen van 
persoonlijke beschermingsmiddelen had. De Arbodienst en de 
veiligheidsfunctionarissen wezen de leidinggevenden op hun 
verantwoordelijkheid. Vanaf circa 1995 werden de 
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verantwoordelijkheden beter omschreven en kregen 
leidinggevenden een cursus ‘Arbo voor leidinggevenden’. Uit de 
interviews blijkt dat er geen sprake was van structureel toezicht 
op veilige werkmethodes, waaronder het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen. 

4. Onderzoeksplicht 
Oriëntatie op gezondheidsrisico’s op de werkvloer vond plaats, 
maar niet systematisch, en er werden vraagtekens geplaatst bij 
de onderzoeksmethodiek. 

 
Naleving zorgplicht 
De naleving van de zorgplicht voor een veilige werkomgeving was niet 
proactief. De volgende kenmerken komen uit de documenten naar voren 
en worden ondersteund door informatie uit de interviews: 

• Het preventiebeleid was reactief op incidenten, op voorgenomen 
wijziging grenswaarden en op Inspectiebezoeken; 

• Meetmethoden en grenswaarden werden ter discussie gesteld;  
• Er werd gemarchandeerd met de aanwijzingen van de I-SZW 

over arbeidsomstandigheden;  
• Voorlichting en instructie kwamen soms tot stand onder druk van 

Arbodienst of Arbeidsinspectie; 
• Incidenteel werd onderzoek gedaan, naar aanleiding van 

incidenten; er was geen sprake van structureel onderzoek. 
 
Vraag 21f 
Beschermingsmaatregelen 
Ongewenste situaties, zoals recirculatie van lucht in de 
Preservationruimte, het toestaan van spotpainten en niet-gescheiden 
werkruimten, werden wel geconstateerd. Het nemen van maatregelen 
bleef echter uit of liet lang op zich wachten. De technische maatregelen 
die bij de start van de POMS waren geïnstalleerd voldeden aan de norm. 
In de loop der tijd zijn wel aanpassingen nodig geweest. Het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) werd per functie vastgelegd 
en regelmatig getoetst en bijgesteld. De PBM’s zouden volgens het 
management in voldoende mate aanwezig zijn geweest en van 
voldoende kwaliteit. Werknemers met toezichthoudende taken gaven 
aan dat PBM’s werden gedragen, maar dat een aantal personen 
weigerde PBM’s te dragen. Werknemers gaven aan weinig tot geen 
toezicht te hebben ervaren, dat er soms onvoldoende middelen 
aanwezig waren en zij uitten twijfel over de effectiviteit hiervan. 
 
Vraag 21g en 21i 
Blijven toepassen en toekomstig gebruik van chroom-6 en CARC  
De bewustwording rondom de gevaren van het gebruik van chroom-6 
kwam met het Arbo-incident Twente eind jaren 90 op gang. Vóór die tijd 
was er bij een enkeling enig besef over de gevaren van chroom-6. Het 
gevaar werd op juiste zwaarte geschat, maar gegeven het feit dat er 
niet tot nauwelijks met chromaat-houdende verf werd gewerkt, 
oordeelde men dat het risico – met beschikbare maatregelen, 
voorschriften en juist gebruik van PBM’s – tot een acceptabel minimum 
was te beperken. 
In eerste instantie was het beleid er dus op gericht de ontstane situatie 
rondom gebruik van chroom-6 beheersbaar te maken (maatregelen, 
voorschriften aanscherpen). Op langere termijn richtte men zich op het 
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uitfaseren van gebruik van chroom-6. Men ging op zoek naar 
alternatieven voor chroom-6 en CARC. Waar deze niet konden worden 
gevonden, werkte men toe naar een situatie met minder gevaarlijke 
stoffen in de oppervlakbehandelingssystemen. Toekomstig gebruik van 
chroom-6-houdende grondverf was niet zozeer een thema, mogelijk wel 
het tegenkomen van materiaal en voertuigen die met chroom-6-
houdende grondverf waren behandeld en geschuurd moesten worden. 
 
Vraag 21h 
De rol/verantwoordelijkheid van verschillende actoren  
Het ministerie van Defensie / de Defensie-organisatie speelde een rol op 
afstand en werd in de documenten alleen zichtbaar toen in de periode 
1998-2002 chroom-6 een politiek beladen onderwerp werd, met media-
aandacht, Kamervragen en Kamerbrieven. Via de Arbodienst KL speelde 
het ministerie indirect een belangrijke sturende en organiserende rol 
met betrekking tot normering/grenswaarden en advisering over 
Arbogericht beleid en zorgplicht. 
De US Army nam verantwoording voor de inrichting van de POMS-sites, 
inclusief veiligheidvoorzieningen voor gebruik van CARC en 
chroomhoudende verf. De US-Veiligheidsvoorschriften waren daarbij 
leidend, maar indien de Nederlandse wet- en regelgeving strenger was, 
werd dat geaccepteerd, waarbij de User Nation onderbouwing moest 
geven alvorens financiering werd geregeld. 
Het management van NL-POMS was formeel verantwoordelijk voor het 
Arbobeleid, maar voerde deze taak schoorvoetend uit via de 
‘systematiek der geleidelijkheid’ en zocht daarbij de grenzen van de 
regelgeving op, uit kostenoverwegingen. 
Rond 1995 werd de formele verantwoordelijkheid van de commandant 
voor Arbobeleid benadrukt en werd expliciet de scheiding van 
verantwoordelijkheden tussen de commandant enerzijds en de Arbo-
organisatie anderzijds benoemd. 
Veiligheidsfunctionarissen kregen vanaf 1995 een duidelijke, 
adviserende, ondersteunende rol. 
Vanaf 1997 werden taken en verantwoordelijkheid van manager NL-
POMS (Burger-commandant), sitemanager, afdelingshoofd en supervisor 
ten aanzien van Arbo-aspecten beter omschreven. 
De Arbodienst, tot 1996 de RBB en later de Arbodienst KL, speelde op 
bepaalde momenten een cruciale rol bij respectievelijk onderzoek naar 
blootstelling CARC in 1989 en chroom-6 in 1998. Vooral de rol van 
arbeidshygiënisten was van belang. Bedrijfsartsen waren in het 
algemeen minder betrokken bij het werk met gevaarlijke stoffen.  
Het is lastig om een goed beeld te krijgen van het risicogericht toezicht 
en handhaving door de Arbeidsinspectie (nu Inspectie SZW): er werd 
slechts één document aangetroffen over een inspectie op een POMS-site 
(Vriezenveen, 1995). Als de Inspectie kwam, dan was ze wel kritisch. In 
2002 is een Inspectieproject Koninklijke Landmacht uitgevoerd, een 
voorbeeld van risicotoezicht, waarbij echter géén POMS-site is bezocht; 
wel zijn er kritische opmerkingen gemaakt over het gebrek aan 
middelen om maatregelen te kunnen treffen. Er konden geen interviews 
met inspecteurs van de Inspectie worden georganiseerd.  
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5.4 Bevindingen aanvullend op onderzoeksvragen en overstijgend 
5.4.1 Aanvullend 

Het schoonmaken werd aan het einde van de werkweek gedaan door de 
medewerkers zelf met eenvoudige middelen. Incidenteel werd 
gebruikgemaakt van een hogedrukreiniger. Er werd niet op regelmatige 
basis industrieel schoongemaakt. Het industrieel schoonmaken vond met 
name plaats in de periode waarin metingen zijn uitgevoerd, waarbij 
overschrijdingen van de norm werden geconstateerd. Dat was eind jaren 
90, begin 2000, naar aanleiding van het Arbo-incident Twente. Vóór die 
tijd en ook later zijn geen documenten aangetroffen waaruit is gebleken 
dat op een reguliere basis metingen van stof- of luchtmonsters naar 
chroom-6 zijn gevoerd. Met uitzondering van metingen in 2014 door 
GGD. 
Met uitzondering van een enkele respondent uit het management, werd 
verklaard dat eten en drinken in de werkplaats algemeen voorkwam. 
Het werd gedoogd maar deels ook bevorderd door de directe leiding van 
de medewerkers, vanwege de soms grote afstanden tot de kantine. 
Nadrukkelijk werd door een enkeling binnen het management ontkend 
dat in de straal- en/of spuitcabines werd gegeten of gedronken. 
Vrij algemeen vinden de respondenten de begrenzing van het onderzoek 
tot chroom-6 en CARC te beperkt om de gezondheidsrisico’s en de 
ziektebeelden te kunnen verklaren. Er wordt gesteld dat de 
medewerkers aan veel meer schadelijke stoffen zijn blootgesteld dan 
alleen CARC en/of chroom-6. Genoemd worden onder andere asbest, 
PX-10, stof, uitlaatgassen, accuzuur, diesel, verarmd uranium, hoge 
temperatuur en Jet Propellant8. De vraag werd dan ook gesteld of de 
combinatie van al die stoffen wél de ziektebeelden kunnen verklaren die 
kennelijk niet door de afzonderlijke stoffen kunnen worden verklaard. 
Men verbaast zich ook over de lange duur van het onderzoek, omdat 
toch al alles in de Verenigde Staten is onderzocht. En er bestaan twijfels 
over de onafhankelijkheid van het RIVM. 
 

5.4.2 Overstijgend 
5.4.2.1 Bestaansonzekerheid 

De POMS-sites zijn gebouwd op plaatsen waar in de jaren 80 grote 
werkeloosheid heerste en die strategisch ook gunstig waren gelegen: aan 
de oostgrens van ons land en met goede verbindingen via het spoor met 
de havens van Rotterdam, Antwerpen en Delfzijl. Bij een mogelijke oorlog 
in de Duitse laagvlakte zouden Amerikaanse troepen snel kunnen worden 
ingevlogen, waarbij het materieel ‘combat ready and safe’ gereed stond 
op de POMS-sites. Naast een strategisch project werd het ook als een 
werkgelegenheidsproject gezien. Veel personeelsleden, ook Direct 
Leidinggevenden, hadden een periode van werkeloosheid meegemaakt en 
waren blij met een aanstelling als burgerpersoneel bij Defensie.  
Met het afnemen van de Koude Oorlog-dreiging en de val van de 
Berlijnse Muur in 1989 werd de noodzaak tot handhaving van de POMS-
locaties minder. Echter door levering van materieel tijdens de 
Golfoorlog, en onderhoud, reparatie en opslag daarvan, en later de 
activiteiten in verband met materieel voor de Balkanoorlog, bleven de 
meeste POMS-sites nog bestaan. In 1994 werd Ter Apel als eerste 
POMS-site gesloten. De veranderende geopolitieke verhoudingen en de 
sluitingsscenario’s van de POMS speelden vanaf die tijd een rol op de 
achtergrond: door het management werd gevreesd dat kostbare 
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aanvragen voor verbetering van arbeidsomstandigheden het proces van 
sluiting van POMS-sites zou kunnen versnellen. Door goed te presteren 
en geen al te hoge eisen aan het niveau van de arbeidsomstandigheden 
te stellen, werd gehoopt dat de Nederlandse POMS-sites langer konden 
blijven functioneren dan de sites in Duitsland en België. Bij de 
medewerkers leek de angst voor verlies van banen de acceptatie van 
minder goede werkomstandigheden te vergemakkelijken. ‘Zeur niet, je 
moet blij zijn dat je werk hebt’ en ‘voor jou tien anderen’ waren 
veelgehoorde opmerkingen. 
 

5.4.2.2 Financiële afhankelijkheid van de US Army 
De besluitvorming was traag, mede doordat voor iedere uitgave de US 
Army, die de POMS-sites financierden, zijn fiat moest geven. De 
taakverdeling tussen de sitemanager en de Amerikaanse 
vertegenwoordiger (counterpart: ‘element-commander’) was 
problematisch. Zo moest bijvoorbeeld elke kleine aanschaf vooraf door 
de sitemanager aan deze ‘element-commander’ worden voorgelegd, ook 
al paste deze in het vooraf vastgestelde en afgesproken budget. Het 
uitgangspunt van de Amerikanen was dat ze alles financierden. Dat was 
zelden een groot probleem, maar er moest wel worden aangetoond dat 
het wettelijk was vereist. Een wettelijk verbod, zoals dat gold voor 
asbest, was daarom gemakkelijker hanteerbaar dan een grenswaarde 
zoals die bestond voor chroomverbindingen. De financiering van de 
infrastructuur was ingewikkeld, voor een deel Amerikaans, voor een deel 
door de NAVO, en soms probeerde het management van NL-POMS ook 
geld los te krijgen bij de Landmacht; dat gaf regelmatig problemen. Als 
bijvoorbeeld een luchtbehandelingskast, of industriële stofzuigers met 
HEPA-filters besteld moest worden, dan was het op voorhand niet 
duidelijk waar die moesten worden aangevraagd.  
 

5.4.2.3 Gelaagdheid van Defensieorganisatie  
Kennis op het terrein van toxische stoffen die bestond bij een ander 
krijgsmachtonderdeel, de Koninklijke Luchtmacht, werd niet automatisch 
gedeeld met de Koninklijke Landmacht. De status aparte van de POMS-
sites speelde hierbij ook een rol. Omdat de primaire taak- en doelstelling 
van NL-POMS was gericht op het Amerikaanse leger in Europa en de 
financiering ook vanuit de US Army kwam, bestond er een sterke 
gerichtheid op de US Army en leken de POMS-sites een stiefkind van KL, 
althans in de beginfase. Het werd als ‘Onderdeel Onbekend’ ervaren.  
Nadat de Arbozorg van 1984 tot 1996 voor het Burgerpersoneel op de 
POMS-sites werd verzorgd door de Rijks Bedrijfsgezondheids- en 
Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB), werden in 1996 aparte Arbodiensten voor 
de drie krijgsmachtonderdelen voor zowel militair als burgerpersoneel 
opgericht. Bij de staf van de Arbodienst KL was expertise aanwezig op 
toxicologisch en arbeidshygiënisch terrein. Alleen in de periode 1998-
2002, een periode waarin de chroom-6-problematiek actueel was door het 
Arbo-incident Twente, drong de kennis die op stafniveau van de 
Arbodienst KL aanwezig was, beter door in de organisatie. Dit hing samen 
met het benoemen van een relatiebeheerder van Arbodienst KL voor NL-
POMS. Door deze beheerder werden gevraagd en ongevraagd adviezen 
over het werken met chroom-6 gegeven. In 2009 zijn deze drie 
Arbodiensten gefuseerd tot de Arbodienst Defensie, waardoor de schotten 
tussen deze diensten zijn weggenomen. 
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5.4.2.4 Veranderend werkaanbod met toenemende arbeidsrisico’s  
De POMS-sites werden in Nederland nieuw gebouwd en waren ‘state of 
the art’ ingericht, met name wat betreft spuitcabines en 
straalinstallaties. In de beginperiode, toen de POMS-sites dienden als 
opslaglocatie van Amerikaans materieel tijdens de Koude Oorlog, was de 
capaciteit van de spuitcabines en straalinstallaties voldoende. Dat 
veranderde in 1990 toen het materieel geschikt moest worden gemaakt 
voor de Golfoorlog, met veel opdrachten om het legergroene materieel 
over te spuiten in desert-kleuren vóór verscheping naar de Golfstaten. 
Ook het opknappen van voertuigen die terugkwamen uit de Golfoorlog 
was veel intensiever dan tevoren. Hetzelfde patroon herhaalde zich bij 
de Balkanoorlog. Dit bracht met zich mee dat werkzaamheden die 
tevoren in daarvoor geschikte ruimtes werden uitgevoerd, nu ook buiten 
die ruimtes werden gedaan. Het begrip ‘spotpainten’ werd opgerekt en 
de arbeidsrisico’s namen toe. 
 

5.5 Methodische kanttekeningen bij de Documentanalyse (DA) en 
Aanvullende Analyse (AA) 

5.5.1 Selectieve informatie (selectie bias) 
Bij dit onderzoek is uitgegaan van schriftelijke en mondelinge bronnen.  
De Documentanalyse is gebaseerd op documenten die door Defensie zijn 
gevonden in archieven. Het betreft een verzameling van meer dan 2200 
documenten van uiteenlopende aard: interne memo’s, verslagen van 
bijeenkomsten, rapporten en meetverslagen. Uit privacyoverwegingen 
zijn alle documenten geanonimiseerd. Aanvullende informatie is van 
betrokkenen gevraagd en is toegevoegd via het speciale informatiepunt 
chroom-6 en CARC bij het Centrum voor Arbeidsverhoudingen 
Overheidspersoneel (CAOP). Door eigen, niet systematische, recherche 
zijn diverse andere documenten over chroom-6 en CARC gevonden, die 
ook in de archieven van Defensie aanwezig hadden kunnen zijn, zoals 
informatie over de buitenlandse POMS-sites. Ook zijn via de interviews 
informatieve documenten naar voren gekomen die ontbraken in de 
Defensieverzameling. De informatie die direct op de POMS- sites 
betrekking heeft, lijkt vrij compleet. Informatie over de 
Arbodienstverlening was weinig compleet: over de periode tot 1997 
waarin deze informatie voor het burgerpersoneel van Defensie door de 
Rijks Bedrijfsgezondheid- en Bedrijfsveiligheidsdienst (RBB) zou worden 
geleverd, ontbrak dit geheel; ook in de periode daarna was deze 
informatie incompleet. 
Een dergelijke verzameling documenten is door de aard van de zaak 
selectief: wellicht zijn niet alle documenten gearchiveerd en zijn niet alle 
relevante documenten uit de archieven naar voren gekomen. De 
documenten vormen een goede basis om een beeld te krijgen van de 
communicatie en besluitvorming over chroom-6 en CARC bij de POMS-
sites. Bedacht moet worden dat de documenten vooral betrekking 
hebben op de communicatie hoger in de organisatie: tussen 
leidinggevenden, met staffunctionarissen en de legerleiding. 
Documenten over de feitelijke gang van zaken op de werkvloer 
ontbreken. Er is wel gezocht naar registratie van stoffen en 
werknemers, maar deze zijn niet gevonden.  
De selectie van geïnterviewde (individuele gesprekken) kwam niet 
willekeurig tot stand: allereerst was aan ex-POMS-medewerkers 
gevraagd of ze wilden meewerken aan interviews. Sommigen waren 
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inmiddels overleden, anderen konden niet worden getraceerd en weer 
anderen reageerden niet. Met de meeste managers van de POMS-sites 
kon wel een gesprek plaatsvinden. Bij de adviseurs is naast de door het 
CAOP aangedragen personen naar enkele specifieke functionarissen 
gezocht, die ook instemden met het geven van interviews. Bij de 
bedrijfsartsen bleek niemand meer te traceren van degenen uit de 
periode 1984-1987, toen de Arbozorg voor burgerpersoneel bij Defensie 
door de RBB werd verzorgd.  
Van de werknemers was een betrekkelijk kleine groep beschikbaar voor 
interviews. Deze groep is overigens wel na willekeurige selectie tot 
stand gekomen. Van de mondelinge bronnen kan aldus worden gezegd 
dat met een representatief deel van de leidinggevenden en de 
staffunctionarissen is gesproken, met uitzondering van de bedrijfsartsen 
waarbij een leemte voor de periode 1984-1997 bestaat. Bij de 
groepsinterviews met werknemers is gesproken met mensen die 
werkzaam zijn geweest in de verschillende POMS-sites. Door het 
bespreken van dezelfde thema’s in de verschillende groepen, het vragen 
naar concrete informatie en het stellen van controlevragen, werd 
ondanks de soms emotionele reactie hierop tijdens de gesprekken een 
evenwichtig beeld gekregen van het werken met CARC en chroom-6. 
 

5.5.2 Haperend geheugen (herinneringsbias) 
De interviews zijn afgenomen meer dan tien jaar nadat de laatste 
POMS-site werd gesloten. Sommige geïnterviewden werkten vanaf 1984 
op een POMS-site, en gesprekken gingen soms over zaken die zich meer 
dan dertig jaar geleden hadden afgespeeld. Het is daarom niet 
verbazingwekkend dat het geheugen zo nu en dan haperde. Dit werd in 
diverse gesprekken door de deelnemers ook aangegeven. De 
geïnterviewde leidinggevenden en staffunctionarissen konden daarbij 
nog wel eens terugvallen op documenten die zij in hun bezit hadden en 
gaven soms aanvullende informatie nadat ze het concept 
gespreksverslag toegestuurd hadden gekregen.  
Voor de werknemers gold minder dat zij konden terugvallen op 
bestaande documenten. Hier geven de verslagen van de mondelinge 
bronnen een stem aan deze groep die in de documenten minder of niet 
zijn vertegenwoordigd. De interviews kunnen als oral history worden 
bestempeld. Naast feitelijke kwam ook anekdotische en exemplarische 
informatie hiermee naar boven, en deze is verwerkt in de rapportage. 
Ook de werknemers kregen de concept gespreksverslagen toegestuurd 
ter controle op feitelijke onjuistheden en zij gaven soms aanvullende 
informatie.  
 
Tot slot 
Er bleek ook sprake te zijn van een zekere interviewmoeheid: dezelfde 
medewerkers hadden eerder groepsgesprekken gehad bij de start van 
het onderzoek en met WP4. Door dezelfde vragen aan verschillende 
groepen te stellen, kon toch een consistent beeld naar voren komen.  
In sommige verhalen komt boosheid, verontwaardiging en verdriet naar 
boven; daarnaast wordt ook gewag gemaakt van het feit dat men 
indertijd veel werkplezier heeft gekend en dat men trots ontleende aan 
het werken bij de POMS. 
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6 Bijlagen 

6.1 Lijst met afkortingen 

Voor afkortingen op Defensiegebied zie ook: 
http://www.boekje-pienter.nl/html/afko.htm 
 
AADV: Afdeling Arbo Dienst Verlening (Koninklijke 

Luchtmacht) 
ABM: Ademhalings Beschermings Masker 
ABS: Artikel Bestand Systeem 
AI-bladen: Arbo-Informatiebladen; algemeen inhoudelijke 

informatie over specifieke onderwerpen. De bladen 
worden vanaf 1998 door Sdu Uitgevers uitgegeven, 
aanvankelijk onder auspiciën van het ministerie van 
SZW.  

AFMP: Algemene Federatie van Militair Personeel FNV 
AMV: Army Military Vehicle 
AOL:  
ARBO: Arbeidsomstandigheden 
AROM-teams: Arbeidsomstandigheden, Ruimtelijke Ordening en Milieu 

(Klu); start in 1998, in 1994 opgesplitst in Arbo-teams 
en ROM-teams 

ATSDR: Agency for Toxic Substances and Disease Registry; 
Toonaangevende US-organisatie met betrouwbare 
toxinfo 

AVIB: Artikel Veiligheids Informatie Blad (Artikel VIB) 
AWR: Army War Reserves 
BIB: Bureau Infrastructuur Beheersing 
BLS: Bevelhebber der Land Strijdkrachten 
BROM: Bureau Ruimtelijke Ordening en Milieu 
BVMA: Bedrijfs Veiligheid, Milieu en Arbeidsomstandigheden 
BZB: Bedrijfs Zelf Bescherming 
CAOP: Centrum voor Arbeidsverhoudingen 

Overheidspersoneel; bij het CAOP is een informatiepunt 
ingericht over het onderzoek naar chroomverf en CARC: 
www.informatiepuntchroom-6.nl 

CAROMKLu: Commissie Arbeidsomstandigheden, Milieu en 
Ruimtelijke Ordening KLu 

CARC:  Chemical Agent Resistant Coating; a paint commonly 
applied to military vehicles to provide protection 
against chemical and biological weapons 

CBRN: Chemisch, Biologisch, Radiologisch en Nucleair 
(wapens) 

CDC: Commando Diensten Centra en ook:  Centre of 
Diseases Control (USA) 

CEB: Combat Equipment Base 
CEGE: Combat Equipment Group Europe; van US Army met 

personeel in dienst van onder andere Nationaal 
Commando Koninklijke Landmacht 

CFK: Chloor Fluor Koolstofverbinding (freonen); koelmiddel 
en drijfgas voor spuitbussen  

http://www.boekje-pienter.nl/html/afko.htm
http://www.boekje-pienter.nl/html/afko.htm
http://www.informatiepuntchroom6.nl/
http://www.informatiepuntchroom6.nl/
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CH: Controlled Humidity (in warehouses in verband met 
energiebesparing) 

CMR-stoffen: Carcinogene-, Mutagene- en Reprotoxische stoffen 
CPP: Camouflage Pattern Painting 
CVB: Commandant Vlieg Basis 
DA: Department of Army 
DFL: Divisie Facilitair en Logistiek 
DGW&T: Dienst Gebouwen Werken en Terreinen 
DMKL: Directie Materieel Koninklijke Landmacht 
DMKM: Directie Materieel Koninklijke Marine 
DMP:  Defensie Materieelkeuze Proces 
DPKLU: Directie Operatiën Koninklijke Luchtmacht 
DOD: Department of Defense 
ECW: Elektronische Centrale Werkplaats 
EPE: Epoxy Primer Enamel 
GGW: Groep Geleide Wapens 
GSW: Grenswaarden Stoffen op de Werkplek 
HART: Handelsgebruikelijke Artikelen 
HBOBV: Hoofd Bureau Onderdeel Bedrijfsveiligheid 
HBR: Historische Blootstellings Registratie 
HDI: Hexamethyleen diisocyanaat (bestanddeel van CARC); 

kan ernstige effecten op luchtwegen en huid 
veroorzaken, zie 
bijvoorbeeldhttp://www.arbeidshygiene.nl/-
uploads/files/insite/2008-01-pronk-trf.pdf 

HMIS: Hazardous Materials Identification System; 
Classificatiesysteem gevaarlijke stoffen (US) met 
betrekking tot Health, Flammability, Physical hazard en 
Personal Protection. Klasse-aanduiding 0-4 (0 is geen 
risico, 4 is levensbedreigend risico) 

HSE: Health and Safety Executive (UK Arbeidsinspectie) 
HSMG: Hoofd Staf Militaire Geneeskunde 
HSTGVKAM: Hoofd Staf Groep Veiligheid, Kwaliteit, Arbo en Milieu 
ICAA: Interservice Comité Arbeidsomstandigheden 
IGK: Inspecteur Generaal der Krijgsmacht 
IM: Intern Memorandum 
IMA: Inspectie Methode Arbeidsomstandigheden (Handboek 

voor RI&E 1992) 
IMGD: Inspectie Militair Geneeskundige Dienst 
IOM: Institute Occupational Medicine; vooraanstaand UK 

Instituut, heeft veel stofmetingen uitgevoerd en 
ontwikkeld (onder andere IOM meetkop) 

ITOMIS: Inventarisatie en Registratie van Toxische en 
Milieugevaarlijke Stoffen 

JSIDS: Joint Services Imagery Digitizing System 
(beveiligingssysteem voor onder andere wapenkamers) 

KL: Koninklijke Landmacht 
KLu: Koninklijke Luchtmacht 
KM: Koninklijke Marine 
KMar: Koninklijke Marechaussee 
KOAF: Kwaliteit Op Alle Fronten (cursus kwaliteit) 
LAS: Landmacht Staf 
LAS-IROM: LandmachtStaf Infrastructuur Ruimtelijke Ordening en 

Milieu 

http://www.arbeidshygiene.nl/-uploads/files/insite/2008-01-pronk-trf.pdf
http://www.arbeidshygiene.nl/-uploads/files/insite/2008-01-pronk-trf.pdf
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LCKLu: Logistiek Centrum Koninklijke Luchtmacht 
LSU: Logistic Support Unit (opvolger van POMS-site, 

bijvoorbeeld in Eygelshoven:  LSU EY) 
LUMARA: Luchtmacht Raad 
MATLOG: Materieel Logistieke Informatievoorziening 
MCW: Mechanische Centrale Werkplaats 
MDHS: Measurement Dangerous and Hazardous Substances;  
MICO: Milieu Coördinator 
HSE: (Health and Safety Executive, UK ArbeidsInspectie) 
MHV: My Health Vet; online personal health record (for 

veterans) 
MPS: Man Power Survey 
MSDS: Material Safety Data Sheet; (verplicht) infolabel bij 

gevaarlijke stoffen 
MUP: Milieu Uitvoerings Plan 
MVKK: Marine VliegKamp De Kooy 
MWW-H: Multidisciplinaire Werkgroep Wapensystemen 

Helikopters 
NATCO: Nationaal Commando 
NAVO: Noord-Atlantische Verdrags Organisatie 
NFPA: National Fire Protection Association; 

Risicoclassificatiesysteem (US) gevaarlijke stoffen, met 
betrekking tot flammability, health hazard, chemical 
reactivity en special hazards. Klasse-aanduiding van 0 
(geen risico) tot 4 (hoog risico). Systeem is gemaakt 
voor brandbestrijding, maar komt ook in MSDS voor 

NL-POMS: Nederland - Prepositioned Organizational Materiel 
Storage: Sub-commando van Nationaal Territoriaal 
Commando, welke opslag en onderhoud uitvoert in 
opdracht van het Amerikaanse leger 

NSN: National Stock Number (NSN-nr in MSDS/VIB) 
NTC: Nationaal Territoriaal Commandant / Commando 
NVC: Nationaal Verzorgings Commando 
O&F: Organization and Functions 
OBA: Order van Blijvende Aard 
OEF: Operation Enduring Freedom 
OOO: Onderdeel Overleg Orgaan 
OTA: Order van Tijdelijke Aard 
OTAS: Organisatie Tabel en Autorisatie Staat; operationele 

samenstelling van personele en materiele middelen van 
een eenheid 

OTSG of OSG: Office of the Surgeon General, the operational head of 
the U.S. Public Health Service Commissioned Corps 
(PHSCC) and thus the leading spokesperson on matters 
of public health in the federal government of the United 
States. The Surgeon General's office and staff are 
known as the Office of the Surgeon General (OSG) 
(source WIKIPEDIA) 

PAGO: Periodiek ArbeidsGezondheidkundig Onderzoek 
PAS-meting: meting van toxische stoffen via Personal Air Sampling 
P-blad: publicatieblad van de ArbeidsInspectie. Na wijziging van 

de Arbowet- en regelgeving in 1998 vervangen door AI-
bladen 

PBM: Persoonlijke Beschermings Middelen 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Public_Health_Service_Commissioned_Corps
https://en.wikipedia.org/wiki/Public_health
https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_government_of_the_United_States
https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_government_of_the_United_States
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PCE-lijst: Protective Clothing Equipment-lijst 
PEL: Permissable Effect Limit (in MSDS) 
PDH-CPG: Post Deployment Health Evaluation and Management 

Clinical Practice Guideline 
POL: Petrol Oil Lubrication 
POMCUS: Prepositioning of Material Configured to Unit Sets 
POMS: Prepositioned Organizational Materiel Storage (‘can be 

used quickly in the case a war might erupt in Europe’) 
POMS Nederland Medical: facebookgroep oud-medewerkers POMS-

sites 
PPE: Personal Protective Equipment (equivalent van 

Persoonlijke Beschermings Middelen:  PBM)  
PRISCAM: Processen Registratie en Informatie Systeem 

Chemische Arbeidsveiligheid en Milieu 
PUP: Poly Urethane Paint  
RBB: Rijks Bedrijfsgezondheid- en Bedrijfsveiligheidsdienst 
REFORGER: Return to Forces to Germany (jaarlijkse oefening) 
RIE of RI&E: Risico Inventarisatie en Evaluatie (verplichting in 

Arbowet) 
RMCN: Regionaal Militair Commando Noord 
ROH/S: Rapport Onveilige Handeling/Situatie 
RPM: Respiratory Protection Monitors 
RSA: Reserve Storage Activity 
SAR: Self-Assessment Report 
SCOEL: Scientific Committee on Occupational Exposure Limits 

(Nl: Europese Grenswaarden Committee) 
SOD: Sector Overleg Defensie 
SOP: Standard Operating Procedure 
SRAH: Senior Arbeidshygiënist 
SSA: Supply Support Activity (bij bestelling materialen):  

SSA-verrassings-pakketten 
SSB: Soesterberg 
SSR: Swing Stock Requirements 
SVT: Stichting Veilige Verftoepassing; instituut dat 

veiligheidsvoorschriften ontwikkelde en voorlichting 
verzorgde in opdracht van de Nederlandse Verfindustrie 

SVVO: Squadron Vlieg Veiligheids Officier 
TAACOM: Theatre Army Area Command 
TCTO: Time Compliance Technical Order (bij vliegtuigen) 
TDI: tolueen di-isocyanaat; bestanddeel CARC (sterk 

allergeen; beroepsastma) 
TDA: Table of Distribution and Allowance 
THGKLu: Tactische Helikoptergroep KLu 
TGG: Tijd Gewogen Gemiddelde 
TO: Technical Order 
TOMO: Toetsingslijst Mens & Organisatie; in verband met 

‘welzijn in de arbeid’ 
TLV: Threshold Limit Value (in MSDS) 
TR: Theatre Reserve 
VA: Veterans Affairs (www.va.gov/); The US Department of 

Veterans Affairs provides patient care and federal 
benefits to veterans and their dependents 

VBM: Vakbond voor Burger en Militair Defensiepersoneel 
VIB: Veiligheids Informatie Blad, ook wel AVIB (Artikel VIB) 

http://www.va.gov/
http://www.va.gov/
http://www.va.gov/
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Vlb: Vliegbasis 
VKAM-overleg: Veiligheid, Kwaliteit, Arbo en Milieu-overleg 
WAM: Werkinstructies Arbo en Milieu 
WBH: Warm Based Hospital (Kerkrade) 
WDT: Woensdrecht 
WGD: Werkgroep van Deskundigen (bijvoorbeeld voor 

Nationale MAC-Commissie) 
WMS: Wet Milieugevaarlijke Stoffen 
WRM: War Reserve Material 
WVO: Wet Verontreiniging Oppervlaktewater 
ZIF-database: database met Ziekte Informatie Formulieren (om 

relaties tussen arbeidsomstandigheden en 
geconstateerde ziekte beelden te kunnen leggen. 

 

6.2 Documentanalyse 

 
 

 
 

 
Et cetera, tot en met 21i 
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6.3 Gesprekken 
6.3.1 Interviewprotocol individuele gesprekken 

NB Vooraf vragen of het gesprek mag worden opgenomen. Zie ook 
punt 3 verslaglegging 
 
1. Voorstelronde interviewers 
Interviewers stellen zich voor aan de deelnemers en leggen uit welke rol 
zij binnen het onderzoek vervullen. 
 
2. Introductie gesprek 
Toelichting op het onderzoek en de plaats die WP8.1 en WP8.2 daarin 
hebben. Voor WP8.2 wordt specifiek de opzet van het onderzoek 
toegelicht (DA, AA en VO) en in welke fase we nu verkeren. Daarnaast 
wordt info verstrekt met welke geledingen we vanuit WP8.2 gesprekken 
zullen hebben (ex-medewerkers POMS-sites, leidinggevenden POMS-
sites, leden van de medezeggenschap van de oude POMS-sites, 
Arbodiensten KL). Op basis van de gevoerde gesprekken kunnen er nog 
respondenten worden toegevoegd. 
 
3. Verslaglegging 
Gesprek wordt, indien toestemming wordt verleend, opgenomen. Van de 
opname wordt een woordelijk verslag gemaakt dat weer de basis vormt 
voor het concept verslag. Dit concept verslag wordt aan de deelnemers 
aan het interview toegezonden met het verzoek om dit te beoordelen op 
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de juiste weergave van het gesprek. Eventuele onjuistheden worden 
aangepast. Verzoek om binnen 1 week na verzending van het concept 
verslag te reageren. Daarmee wordt het verslag definitief en wordt aan 
de deelnemers ter beschikking gesteld. De gespreksopname wordt 
daarna vernietigd. Erop wijzen dat er enige tijd tussen het gesprek en 
de toezending van het concept verslag kan zitten. 
 
4. Opzet gesprek 
Gesprek is gericht op een algemeen deel, voornamelijk met open 
vragen. Daarnaast is er een specifiek deel dat is gericht op de 
beantwoording van vragen die zijn gerezen naar aanleiding van de DA. 
 
5. Vooraf aan inhoudelijk gesprek 
Elke deelnemer kort laten beschrijven wat de aard van zijn 
werkzaamheden was bij Defensie in de onderzoeksperiode (1983-2006) 
en over welke periode en wat zijn/haar ervaringen/betrokkenheid waren 
bij het omgaan met gevaarlijke stoffen. Voor medewerkers kan dat 
bijvoorbeeld met de door site-manager gesuggereerde plattegronden 
van de POMS-sites. 
 
Voor de leidinggevenden van de POMS-sites en medewerkers van de 
Arbodiensten/gezondheidsdiensten van de KL hun rol laten beschrijven 
vanuit de respectievelijke verantwoordelijkheid vanuit hun functie voor 
het omgaan met gevaarlijke stoffen. 
 
De interviewvragen; algemeen deel 
 
Blok: Voorbereiding inrichting POMS-sites 
Inleiding: de eerste POMS-site is officieel geopend op 1 maart 1984. Dat 
was in Brunssum. Aan die opening zal een voorbereiding zijn 
voorafgegaan. We willen u enkele vragen voorleggen die zijn gericht op 
de wijze waarop de voorbereiding van de POMS-sites is verlopen. 
 
Vraag 1 (te stellen aan manager POMS-sites en C-Arbodienst KL 
of projectofficier) (extra suggestie: MT NL-POMS)  
Kunt u in het algemeen beschrijven hoe deze voorbereiding is verlopen 
uit het oogpunt van het beperken van de gezondheidsrisico’s?  
  
Aandachtspunten voor de interviewers bij vraag 1: 

1. Als geen betrokkenheid is geweest: welk organisatie-onderdeel 
was er dan wel bij betrokken? 

2. Belangrijk is om zicht te hebben van welke verwachtingen werd 
uitgegaan bij het soort en omvang van de werkzaamheden. 

3. In 1973 was de KLu op de hoogte van de gezondheidsrisico’s van 
zinkchromaat. (doc 1498) 

4. In doc 301 is het oorspronkelijke concept van de NL-POMS 
beknopt beschreven: ‘De onderhoudswerkzaamheden worden op 
basis van dit oorspronkelijke concept volledig gescheiden van 
elkaar uitgevoerd. Het consequent doorvoeren van deze 
scheiding van activiteiten veroorzaakt een zekere verstarring in 
de organisatie van het werk.’ 

  

about:blank
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Vraag 2 (te stellen aan sitemanagers en medewerkers en 
vertegenwoordigers medezeggenschap) 
Kunt u beschrijven hoe de ontwikkeling was in het werkaanbod en het 
soort werk binnen de POMS-sites in de loop der jaren na de 
ingebruikname?  
 
Aandachtspunt voor de interviewers bij vraag 2: 
Heeft dit nog gevolgen gehad voor maatregelen op gebied van beperken 
gezondheidsrisico’s? 
 
Blok: Landelijke publiciteit chroom-6 
Inleiding: In oktober 1998 werden de werkzaamheden op de vliegbasis 
Twente gestopt vanwege overschrijdingen van de MAC-waarden.  
 
Vraag 3: (te stellen aan alle respondentgroepen) 
Kunt u vanuit uw perspectief beschrijven hoe op deze publicaties door 
Defensie is gereageerd? Hoe beoordeelt u dat?  
 
Aandachtspunten voor de interviewers bij vraag 3: 

1. E-bericht vanuit KL (afzender weggelakt) over info aanpak 
chromaatproblematiek bij KL: 3 stappenplan ontwikkeld (korte, 
middellange en lange termijn). (doc 30) 

2. Onvoldoende urgentiebesef bij KL? (doc 50) 
3. Binnen de KL is geruime tijd bekend dat voor laksystemen op 

materieel veelal corrosiewerende grondverven en washprimers 
toegepast worden die, voor een optimale corrosiewering, chromaat 
(chroom VI) verbindingen bevatten. Dit type verbindingen komt 
voor in de lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, en 
als zodanig heeft de werkgever de verplichting conform de 
arbeidshygiënische strategie maatregelen te treffen ter 
voorkoming van blootstelling. (doc 68) 

4. Brief BLS (29-09-2000): nadere info wat is gedaan aan 
chromatenproblemaiek na de brief van 23-10-1998. Groot 
tijdsverloop en Arbo KL moet voor info naar de geadresseerden. 
(doc 113) 

5.  Van staf NL-POMS: ‘Door KLU werd uitdrukkelijk gesteld dat in 
ruimtes, waar met deze producten wordt gewerkt, er geen 
recirculatie van afgezogen lucht mag plaatsvinden; hoe gaan we 
daar mee om [...]? Binnen maintenance is alleen maar 
recirculatie! Moet er gemeten worden?’ (‘voorzichtige inschatting 
mijnerzijds, niet gebaseerd op harde feiten, dat de kans klein is 
dat er wat gemeten wordt’). (doc 558) 
 

Blok: Verantwoordelijkheidsverdeling 
Inleiding: De verantwoordelijkheid voor het Arbobeleid en de uitvoering 
ervan liggen bij de commandant waar een MC aanwezig is. (doc 6, blz. 2) 
 
Vraag 4: (te stellen aan sitemanager en vertegenwoordigers 
medezeggenschap) 
Kunt u beschrijven hoe naar uw idee de verantwoordelijkheidsverdeling 
was ten aanzien van de uitvoering van het Arbobeleid op de POMS-sites? 
Hoe beoordeelt u dat? 
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Aandachtspunten voor de interviewers bij vraag 4: 
1. De verantwoordelijkheid voor het Arbobeleid en de uitvoering 

ervan liggen bij de commandant waar een MC aanwezig is.  
2. Per 1 juli 1991 is de Arboverantwoordelijkheid neergelegd bij de 

manager NL-POMS en de sitemanager. Op 10 januari 2001 zijn 
de verantwoordelijkheden vastgelegd van de manager NL-POMS 
en Arbotaak sitemanager. (doc 183) 

3. Alle leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van 
dit WAM-voorschrift. (doc 82) 

 
Vraag 5: (te stellen aan sitemanager en vertegenwoordigers 
medezeggenschap) 
Was er naar uw idee wel of geen sprake van evenwicht tussen de 
toebedeelde verantwoordelijkheid en de daarvoor benodigde middelen? 
 
Aandachtspunten voor de interviewers bij vraag 5: 

1. ‘Terugvallen op de reguliere KL-organisatie heeft weinig zin, 
aangezien zij daar een ander aanschaf-/vervangingsbeleid 
kunnen toepassen; als er metingen moeten worden verricht 
moeten die door de POMS zelf bekostigd worden.’ (doc 558) 

2. 'De urgentie om deze voorzieningen te realiseren wordt blijkbaar 
niet door iedereen gedragen. Klaarblijkelijk zijn er valide redenen 
om de voortgang te vertragen, dit ondanks het feit dat er NATO-
fondsen beschikbaar zijn gesteld. […] De onzekere toekomst van 
NL-POMS is wellicht een oorzaak van deze vertraging.’ (doc 50) 

3. ‘Om misverstanden te voorkomen, het is niet de Arbodienst KL 
die thans onderzoeken uitvoert of laat uitvoeren. Indien u dat 
wenselijk acht, dient in uw opdracht een onderzoek plaats te 
vinden. De kosten van dit onderzoek komen ten laste van uw 
eigen begroting.’ (doc 28) 

4. ‘Het is binnen onze organisatie mede door een beperking aan 
financiële middelen onvermijdelijk dat er een gezond 
spanningsveld blijft bestaan tussen de feitelijke praktijk en de 
formele regelgeving.’ (doc 157) 

5. Intern Memorandum waarin de MC wordt geïnformeerd over 
pittig standpunt van de Commandant van het Hoger 
Onderhoudsbedrijf van de KL, die aangeeft dat hij vanuit zijn 
verantwoordelijkheid naar het personeel heeft aangegeven aan 
C-NATO dat bij het uitblijven van adequate oplossingen, de 
betreffende werkzaamheden met chromaat-gerelateerde 
werkzaamheden per 1 november zullen stoppen. (doc 1296) 

 
Blok: De beleidscyclus Arbojaarplannen / -verslagen en RIE’s  
Inleiding: De werkgever is op basis van de Arbowetgeving verplicht een 
Arbojaarplan en Arbojaarverslag op te stellen op basis van een RI&E. 
Daaruit volgen verbetermaatregelen waarmee wordt beoogd de risico’s 
voor de medewerkers te voorkomen.  
 
Vraag 6: (te stellen aan alle respondenten) 
Kunt u beschrijven welke ervaringen u heeft gehad met het systeem van 
de RI&E’s, jaarplannen en jaarverslagen uit het oogpunt van relevantie 
voor de dagelijkse praktijk met het werken met stoffen die risico’s 
inhouden voor de gezondheid? 
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Aandachtspunten voor de interviewers bij vraag 6: 
1. Continu proces van verbeteren van Arbeidsomstandigheden. 

Prioriteit van maatregelen wordt afgestemd met onder andere de 
Dienstcommissie. Evaluatie vindt periodiek plaats. (doc 309, blz. 
5) 

2. De formulering van de maatregelen is niet altijd concreet. Soms 
lijkt het alsof knelpunten daarmee worden afgezwakt. Op dit punt 
kan de RI&E een volgende keer worden verbeterd. Aanbevolen 
wordt om het effect van de maatregelen binnen een termijn van 
ongeveer 0,5 tot 1 jaar na implementatie te evalueren en de 
uitkomsten daarvan schriftelijk vast te leggen in de RI&E. (doc 
326) 

3. Arboteam Oost signaleert mogelijke noodzaak actualisering RI&E 
van Vriezenveen. Binnen het MT besloten dit (nog) niet te doen. 
(doc 53) 

 
Blok: Bekendheid gezondheidsrisico’s chroom-6 binnen defensie  
Inleiding: Uit de DA is gebleken dat de KLu in 1973 instructiemateriaal 
gebruikte waarin was opgenomen dat het gebruik van zinkchromaat 
gezondheidsrisico’s impliceerde. 
 
Vraag 8 (Te stellen aan C-Arbo KL / Gezondheidsdienst KL / Gen 
Manager NL-POMS-sites) 
Kunt u verklaren waarom met deze kennis het tot 1998 duurde dat 
defensiebreed onderzoeken naar de risico’s van chroom-6 zijn uitgevoerd? 

 
Aandachtspunt voor de interviewers bij vraag 8: 
Relevante passage uit cursusmateriaal KLu: ‘De schilder dient er echter 
rekening mee te houden dat tal van nieuwe verfmaterialen vervaardigd 
zijn uit grondstoffen die evenals loodwit en loodmenie schadelijk zijn 
voor de gezondheid indien zij terechtkomen in het maag-darmkanaal. 
Voorbeelden van zulke stoffen zijn: zinkchromaat.’ (blz. VIII-180) (doc 
1498) 
 
Blok: Arbeidshygiënische strategie 
Inleiding: In diverse onderzochte documenten is ingegaan op de 
arbeidshygiënische strategie: een stramien dat voorschrijft in welke 
volgorde de maatregelen moeten worden genomen om de 
gezondheidsrisico’s te verminderen of tot nul te reduceren. De eerste te 
treffen maatregel is het wegnemen van de oorzaak. Als dat technisch 
niet kan, dan volgen de andere maatregelen. Als laatste trede in de 
strategie worden de PBM’s ingezet. 
 
Vraag 9: (Te stellen aan alle respondenten) 
Kunt u beschrijven hoe in de praktijk met deze arbeidshygiënische 
strategie werd omgegaan? 
 
Aandachtspunt voor de interviewers bij vraag 9: 

1. ‘NL-POMS organisatie heeft inmiddels een aantal initiatieven 
genomen om de blootstelling aan de kankerverwekkende stof 
chromaat te reduceren.’ Welke initiatieven, zijn niet vermeld. 
(doc 41) 
2. ‘Een goede oplossing vereist naast een aanpassing van het 
proces ook een aanpassing van de bestaande infrastructuur.’ In 
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notitie wordt melding gemaakt van verplaatsen 
infrastructuurprobleem naar bedrijfsvoeringsprobleem door het 
naar buiten verplaatsen van de werkzaamheden 
(kortetermijnoplossing voor verlagen van de blootstelling). Brief 
is verzoek om aanpassing infrastructuur. (doc 41) 

3. ‘De urgentie om deze voorziening te realiseren wordt blijkbaar 
niet door iedereen gedragen. Klaarblijkelijk zijn er valide redenen 
om de voortgang te vertragen, dit ondanks het feit dat er NATO-
fondsen beschikbaar zijn gesteld.’ […] (doc 50) 

4. CFM Staf NL-POMS spreekt de hoop uit dat op basis van de nu 
bekende problematiek versneld kan worden gewerkt aan de 
technische aanpassing van de Preservationruimten. (doc 41) 

5. ‘De maatregelen die tot op heden in deze situatie zijn genomen 
liggen op het vierde niveau (persoonlijke bescherming). 
Maatregelen op het tweede niveau (industriële ventilatie) zijn 
m.i. haalbaar.’ (doc 7) 

 
Vraag 10: (Te stellen aan sitemanagers, medewerkers en 
vertegenwoordigers van MC) 
Kunt u beschrijven hoe in de praktijk werd omgegaan met het gebruik 
van de PBM’s en de handhaving ervan? 
 
Aandachtspunt voor de interviewers bij vraag 10: 
In vele documenten werd melding gemaakt van het beperkt gebruik van 
de PBM’s. (doc 26) 
 
Blok: Het proces van verlaging MAC-waarden 
Inleiding: In de periode direct na het Arbo-incident Twente zijn diverse 
onderzoeken uitgevoerd, onder meer naar de mate van blootstelling aan 
chroom-6 en naar het ontwikkelen van beschermende technieken, zoals 
afzuiging. In die periode liep ook een procedure tot verlaging van de 
MAC-waarde voor chroom-6 en dat interfereerde met de 
blootstellingonderzoeken. 
 
Vraag 11: (Te stellen aan vertegenwoordiger Defensie in de SER 
subcommissie) 
Kunt u beschrijven hoe dit proces is verlopen vanuit het perspectief van 
Defensie? Hoe beoordeelt u dat proces? Heeft naar uw mening de 
chromaatproblematiek het proces van de verlaging wel of niet 
beïnvloed? 
 
Aandachtspunten voor de interviewers bij vraag 11: 

1. Uit diverse brondocumenten blijkt dat er discussies liepen over de 
te volgen meetmethodiek omdat die steeds ter discussie werd 
gesteld.  

2. Vaak werden rappels verzonden naar diverse Defensie-
onderdelen om de noodzakelijke informatie te verkrijgen, 
bijvoorbeeld voor de werkterrein-analyse van Tauw. 
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De interviewvragen; specifiek deel 
 
Zie Bank interviewvragen (versie 28-6-2016) 
 
Slotvraag: (Te stellen aan alle respondenten) 
Zijn er nog zaken die niet aan de orde zijn geweest en die toch relevant 
zijn voor het onderzoek? 
 

6.3.2 Interviewprotocol Groepsgesprekken 
Inleiding 

• Welkom heten. 
• De interviewer stelt zichzelf (en de collega) voor en geeft een 

korte uitleg van wat het doel van de bijeenkomst is. 
• Uitleggen wat er tijdens het interview gaat gebeuren. Doel van 

opnameapparatuur uitleggen. 
• Vragen of ze bezwaar tegen de opname van het gesprek hebben.  
• Benadrukken dat we in hun mening en ervaringen geïnteresseerd 

zijn. Er zijn dus geen ‘onjuiste’ antwoorden. 
 
‘Goedendag, mijn naam is […], dit is mijn collega […], 
Wij zijn als onderzoekers verbonden aan het RIVM en dat staat voor 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Dit is een 
onderzoeksinstituut van de overheid dat onafhankelijk onderzoek doet 
naar de volksgezondheid. 
Zoals u weet onderzoekt het RIVM of er een verband is tussen de 
gezondheidsklachten die voormalig POMS-werknemers melden en de 
blootstelling aan chroom-6 tijdens hun werkzaamheden voor Defensie. 
In het kader van dit onderzoek willen wij met u als oud-werknemers van 
de POMS-sites praten over de wijze waarop er werd gewerkt. Dit willen 
wij doen aan de hand van een aantal onderwerpen die van belang waren 
voor het werken op de POMS-sites. Tijdens het gesprek zullen we de 
verschillende onderwerpen langslopen. We zijn vooral geïnteresseerd in 
uw mening. Er zijn geen ‘onjuiste’ antwoorden. We zullen ook proberen 
iedereen gelijkelijk aan het woord te laten en de kans te geven zijn of 
haar inbreng te hebben.’ 
 
‘Aan het einde van het gesprek willen we u nog vragen om een korte 
vragenlijst in te vullen. 

• Het gaat hierbij om achtergrondgegevens van u zoals leeftijd, 
opleiding et cetera. Uiteraard worden uw antwoorden op deze 
vragen anoniem behandeld.’ 

 
‘We willen het gesprek met u graag op band opnemen. Dit willen we 
doen omdat het op die manier voor ons gemakkelijker is om het gesprek 
terug te luisteren. Uiteraard zullen uw namen anoniem blijven in deze 
uitwerking. Van de bandopname wordt een verslag gemaakt. Dit verslag 
krijgt u ter inzage toegestuurd en u heeft dan enkele dagen de 
mogelijkheid om te reageren. Dit verslag gebruiken wij bij de 
rapportage, maar wordt niet aan de rapportage toegevoegd.  
Ook heeft u het recht om te allen tijde af te zien van verdere deelname 
aan dit gesprek. Zijn er nog vragen?’ 
 
‘Heeft iemand bezwaar tegen het opnemen op band?’  
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‘Nog een paar praktische dingen.  
• Ik wil u vragen mobiele telefoons uit te schakelen.  
• Het is erg belangrijk dat u uw eigen mening geeft, ook al is die 

anders dan die van een andere deelnemer. Het is juist 
interessant om te horen waarom u dan van mening verschilt.  

• Bovendien wil ik u vragen om elkaar uit te laten praten en te 
proberen niet door elkaar heen te praten. 

• Tot slot, wilt u uw naam even op het bordje/kartonnen vel dat 
voor u ligt schrijven? Op die manier kunnen we elkaar in het 
gesprek makkelijk aanspreken. Uw namen zullen niet in de 
rapportage over deze interviews genoemd worden.’ 

 
‘Maar voordat we beginnen, wil ik u nog vragen om zich kort voor te 
stellen en (in twee zinnen).’  
 
‘Zoals gezegd willen we dit gesprek voeren aan de hand van een aantal 
onderwerpen die van belang zijn geweest bij het werken op de POMS-
site.’ 
 
Het eerste onderwerp is: 
Bekendheid gezondheidsrisico’s van chroom-6 en/of CARC 
Hoe bent u, toen u nog op de POMS-site werkte, geïnformeerd over de 
gezondheidsrisico’s bij het werken met chroom-6 of CARC? 
 
Weet u nog of er in de periode dat u werkte op de POMS-site metingen 
zijn uitgevoerd naar het vóórkomen van chroom-6 en/of CARC in het 
stof of in de lucht? 
Heeft u in de POMS-periode een registratieformulier ingevuld waarop u 
kon aangeven aan welke stoffen u mogelijk blootgesteld werd? Waren 
CARC en chroom daar een onderdeel van?  

 
We gaan naar het volgende onderwerp: 
De praktijk van het naleven en handhaven van 
veiligheidsvoorschriften (alle werkzaamheden) 
Hoe werden veiligheidsvoorschriften (bijvoorbeeld: SOP’s of WAM’s) 
bekendgemaakt onder de medewerkers? 
 
Waren VIB’s of MSDS’en voor u beschikbaar/in te zien? Kreeg u 
instructies met betrekking tot veilig werken bij aanvang van uw functie? 
En later? 
 
Beschermende technische voorzieningen 
Waren er op de site waar u werkte (technische) voorzieningen om 
blootstelling aan chroom of CARC te verminderen? (bijvoorbeeld: 
stofafzuiging op schuurmachines, compartimentering (fysiek afscheiden 
van werkruimten waar met gevaarlijke stoffen werd gewerkt), 
industriële stofzuigers, luchtdouche voor de straalcabine) 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
Welke PBM’s werden door u gedragen? En werd er toezicht gehouden op 
het dragen van PBM’s?  
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Schoonmaak/hygiëneregime 
Hoe vaak werden de werkplaatsen op uw site naar uw mening 
schoongemaakt? Hoe en door wie gebeurde dit? 
Werd er (wel eens) gegeten of koffie gedronken op de werkplek (in 
werkplaats/opslagloods)? 
 
Medische voorzieningen 
Als u vragen had over uw gezondheid – al dan niet in relatie tot uw werk 
– bij wie zocht u dan (medische) hulp?  
 
Als u een bedrijfsarts wilde bezoeken, kon u daar dan ook naartoe? Zo 
niet, waarom niet? Heeft u wel eens op eigen initiatief, of verzoek van 
de (bedrijfs)arts of Arbodienst contact gehad / gesproken met een 
(bedrijfs)arts over uw werkzaamheden met chroom-6? 
Zo ja: Bent u wel eens onderzocht op blootstelling aan chroom-6 op de 
werkplek (bijvoorbeeld door middel van urinemonsters of anders) en wat 
is er met de resultaten van dit onderzoek gebeurd? 

 
Spotpainten, spuitcabines en zandstralen  
Bent u bekend met spotpainten of zandstralen (weten wat het is)? Waar 
vonden de werkzaamheden met chroom en CARC plaats?  
 
Werden spotpaint-werkzaamheden / kleine schildertaken uitgevoerd 
buiten de Preservationruimte? 
Bij piekdruktes werden gespoten vervoersmiddelen naar 
loodsen/werkplaatsen gebracht om daar uit te dampen?  
 
Bekendheid met Arbo-incident rondom chroom of CARC of 
anderszins 
Bijvoorbeeld: vliegbasis Twente oktober 1998: in oktober 1998 werden 
de werkzaamheden op de vliegbasis Twente gestopt vanwege 
overschrijdingen van de MAC-waarden. Dat heeft geleid tot veel 
landelijke publiciteit en vragen uit de Tweede Kamer. 
 
Na de sluiting van de POMS-sites 
Zijn na de sluiting van de site waar u heeft gewerkt de werkplaatsen 
waar met gevaarlijke stoffen werd gewerkt schoongemaakt? 
 
Tot slot 
Welke onderwerpen zijn volgens u niet aan bod gekomen/ Zijn er nog 
onderwerpen waarvan u zegt: waarom vragen ze daar niet naar? Heeft u 
nog aanvullende onderwerpen? 
 
Rondvraag 
 
Afsluiting 
 

6.4 Geraadpleegde documenten 
Per onderzoeksvraag wordt een chronologische weergave van de 
geraadpleegde documenten gegeven. Hierdoor kan dubbeling ontstaan 
in de vermelde documenten. 
De meeste documenten zijn afkomstig van het ministerie van Defensie: 
(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/chroomverf/documenten/publicaties

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/chroomverf/documenten/publicaties/2014/10/30/alle-documenten-over-carc-en-chroom-6-op-jaartal
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/2014/10/30/alle-documenten-over-carc-en-chroom-6-op-jaartal). Andere 
documenten zijn door het CAOP in hun Document Management System 
ter beschikking gesteld. Deze waren alleen toegankelijk voor de 
onderzoekers. Een laatste bron van documenten zijn door de 
gespreksdeelnemers beschikbaar gestelde documenten. 
 
21a 

• 12-11-1998 IM POMS-Coevorden - reactie m.b.t. etikettering.pdf 
• 1973-11-26 Verfvoorschrift syllabus.pdf 
• 1987 TG no 144 CARC en schilders 
• 1988-10-18 MSDS NL coating 383 Sand Zenthane MILC-

53039.pdf 
• 1988-10-18 MSDS NL coating 383 Sand Zenthane MIL-C-

53039.pdf 
• 1989-01-23 MSDS coating Black 37030 Zenthane MIL-C-53039 
• 1989-06-12 MSDS coating 383 Green Zenthane MIL-C-53039A 
• 1989-11-16 MSDS 383 Green Zenthane MIL-C-53039 
• 1990-02-19 MSDS coating Sand Zenthane MIL-C-53039A 
• 1990-05-22 Brief NL-POMS invoering CARC.pdf 
• 1990-07-26 Brief Inspectie Geneeskundige Dienst KL m.b.t. 

CARC 
• 1990-11-14 Brief NL-POMS CARC en het gebruik van de 

spuitcabine.pdf 
• 1991-10-31 MC Vriezenveen mededeling.pdf 
• 1992-01-17 IM-Infra Stank in gebouw C2.pdf 
• 1992-11-09 DMKL IM HWZ-0266 
• 1994-02-03 (TW94-0830-148) - Registratie carcinogene 

stoffen.pdf 
• 1994-04-12 Vriezenveen inv.gev.stoffen NSN 8010-00-899-8825 

Aerosol, primer coating zincchromate.pdf 
• 1995-02-19 (TW95-1121-123) - Verslag vergadering C-Vlb 

Twenthe en OOO Vlb Twenthe 13-12-1994.pdf 
• 1995-04-07 (TW95-2331-143) - Uitbreiding hangaar 17 op Vlb 

Twenthe.pdf 
• 1995-09-13 (TW95-5479-148) - Nota CVB Twenthe - Invoering 

persoonlijke beschermingsmiddelen.pdf 
• 1997-02-07 (97-1004-175) - Aanpassingen gebouw 264 op 

vliegbasis Gilze-Rijen.pdf 
• 1997-05-02 Brief Staf-POMS - Registratie van carcinogene en 

repro-toxische stoffen m-bijlagen 
• 1998-03-04 TNO onderzoek chromaatvrije primers staal en 

aluminium (managementsamenvatting) 
• 1998-10-23 Chromaathoudende verven KL werkplaatsen 
• 1998-11-12 Brief NL-POMS werken met strontium-

chromaathoudende produkten 7.1 
• 1998-11-12 Brief NL-POMS werken met strontium-

chromaathoudende produkten 7.1.pdf 
• 1999-02-18 – Brief Arbodienst onderzoek chromaatconcentraties 

8.3 
• 1999-03-09 - Brief ARBDOKL.pdf 
• 1999-09-28 Rapport Arbodienst KL - Het vrijkomen en 

voorkomen van Chroom VI (versie onbekend).pdf 
• 1999-10-04 Brief NL-POMS aan LAS IROM (CFM99100302) 

Rapport ARBOdienst Strontiumchromaat onderzoek Vriezeveen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/chroomverf/documenten/publicaties/2014/10/30/alle-documenten-over-carc-en-chroom-6-op-jaartal
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• 2000-01-24 ARBO jaarverslag 1999 Vriezenveen 
• 2000-02-15 fax Arbodnst symptomen blootstelling 6 3 
• 2000-02-21 fax POMS Brunssum beoordeling-toetsing 

grenswaarden 4.3 
• 2000-03-22 - DGP-P2000001680 - Persoonsregistratie 

gevaarlijke stoffen - P2000-2502 dl II.pdf 
• 2001-01-31 Mail info m.b.t. chroom-vi 5.2.pdf 
• 2002-05-30 Brief ArbodKL.pdf 
• 2005 RPS Onderzoek stofmonsters met chromaten POMS 

Brunssum.pdf 
• 2014-07-11 Minister antwoordt op Kamervragen.pdf 
• 56162 - 8010-01-575-0924-MSDS 
• Analyserapport Ascor 30206207 Brunssum juli 2002 van De 

Limburger.pdf 
• Analyserapport Ascor 9912058 Brunssum_dec_1999.pdf 
• Analyserapport stofmonsters POMS Vriezenveen dec 1999 Ascor 

project 1189911 
• CARC Description internet.pdf 
• CARC painting to Lance Wapen Systeem1987 
• CARC painting to Lance Wapen Systeem1987.pdf 
• DOD Final report Risk of CARC paint exposure to Gulf War 

Veterans 
• Download CARC documentatie.pdf 
• Fact Sheet Chemical Agent Resistant Coating_V2 0.pdf 
• Het Congres Arbeidsomstandigheden bij Defensie 
• Personal Protective Equipment (PPE) for Painting Operations 
• RI en E POMS Vriezenveen 1995 

 
21b+21d 

• KLuMo 7-O-O-(1)002 BEDRIJFSVOERING zeswaardig Chroom.pdf 
• 12-11-1998 IM POMS-Coevorden - Reactie m.b.t. etikettering.pdf 
• 1988-10-18 MSDS NL coating 383 Sand Zenthane MILC-

53039.pdf 
• 1989-06-12 MSDS coating 383 Green Zenthane MIL-C-53039A 
• 1989-11-16 MSDS 383 Green Zenthane MIL-C-53039 
• 1989-11-16 MSDS 383 Green Zenthane MIL-C-53039.pdf 
• 1989-11-22 Brief van RBB Bedrijfsgezondheidsdienst aan NL-

POMS.pdf 
• 1990-01-30 (TW91-0547-125) - Verslag Informeel Overleg Vlb 

Twenthe met wnd Dir Burgerpersoneel 19-12-1990.pdf 
• 1990-02-19 MSDS coating Sand Zenthane MIL-C-53039A 
• 1990-05-22 Brief NL-POMS invoering CARC 
• 1990-06-08 Brief IGDKL onderzoek werken met CARC.pdf 
• 1990-06-25 DMKL bericht zinkchromaatverf afgeschaft 

vervangen door zinkfosfaat.pdf 
• 1990-07-26 Brief IGDKL onderzoek werken met CARC.pdf 
• 1990-07-26 Brief IGDKL onderzoek werken met CARC.pdf 
• 1990-07-26 Brief Inspect Geneeskundige Dienst KL m.b.t. CARC 
• 1990-07-26 Brief Inspect Geneeskundige Dienst KL m.b.t. 

CARC.pdf 
• 1990-11-14 Brief NL-POMS CARC en het gebruik van de 

spuitcabine pdf 
• 1991-10-31 MC Vriezenveen mededeling 
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• 1992-01-17 IM-Infra Stank in gebouw C2.pdf 
• 1994-02-03 (TW94-0830-148) - Registratie carcinogene 

stoffen.pdf 
• 1994-02-18 (TW94-1141-148) - Registratieplicht gevaarlijke 

stoffen.pdf 
• 1994-03-09 (GR94-2142-365) - Gevolgen wijziging 

Arbeidsomstandighedenwet van 1 januari 1994.pdf 
• 1995-06-23 (TW95-3914-215) - Verslag Basisstafvergadering Vlb 

Twenthe van 20-06-1995.pdf 
• 1995-11-14 IM Safety Vriezenveen aan Supervisor Preservation 

1995 gebruik PBM's pdf 
• 1995-11-24 Brief I-SZW Naleving Arbeidsomstandigheden-

wetgeving 
• 1995-12-19 Brief MT-POMS Naleving Arbeidsomstandigheden site 

Vriezenveen 
• 1997-04-14 - Memo-Safety Overleg carcinogene stoffen 
• 1997-05-02 - Brief Staf-POMS Registratie van carcinogene en 

repro-toxische stoffen m-bijlagen 
• 1997-06-11 - Brief Staf-POMS Registratie gev. stoffen m-bijlagen 
• 1997-09-04 - Brief MT-POMS - Safety SOP POMS -herziene versie 

- m-bijlagen 1 
• 1998-01-01 - Brief MT-POMS - Safety SOP POMS -herziene 

versie- m-bijlagen 2 
• 1998-01-23 - Brief-MT-POMS Uitgave 1e editie WAM dd 01-01-

1998 
• 1998-02-17 IM-Infra Invoering WAM 
• 1998-04-25 IM-Infra Gesprek met Arbodienst Oost en Zuid RIenE 
• 1998-06-04 IM MT-POMS Respiratory Protection Program 
• 1998-10-21 20008000052 - Ad KL chromaathoudende primer 
• 1998-10-21 20080000052 - Ad KL - ongenummerd - LBBKL - 

Problematiek chromaathoudende verven Landmacht 
• 1998-10-22 (OHD MARHELI) Concept rapport beheersing 

chromaatbevattende stoffen Lynx helikopter.pdf 
• 1998-10-23 20008000052 - Ad KL- 13920-1998 NATCO 

inventarisatie problematiek chromaathoudende verfsoorten.pdf 
• 1998-10-23 Chromaathoudende verven KL werkplaatsen 
• 1998-10-27 Fax StafVKAM TNO-rapport Hangaar11 
• 1998-10-29 2008000052 Fax ARBOdienst KL- 3995-222-98 

Problematiek chromaathoudende verf 
• 1998-10-30 Brief Arbodnst onderzoek chromaathoudend stof 

6.4.pdf 
• 1998-11-09 (VKL98008801-386) - Onderzoek vrijkomen 

chromaten tijdens onderhoudswerkzaamheden straaljager.pdf 
• 1998-11-11 (TW98-7943-123) - Verslag werkvergadering OOO 

Vlb Twenthe 12-10-1998.pdf 
• 1998-11-11 (TW98-7978-148) - C-Vlb Volkel - Stoppen 

werkzaamheden vrijkomen chromaathoudende stoffen.pdf 
• 1998-11-11 (VKL98008757-386) - Instructies omgaan met 

chromaathoudende stoffen vlb Volkel.pdf 
• 1998-11-11 Memo Chromaathoudende stoffen (Cr6).pdf 
• 1998-11-12 (TW98-8052-148) - Vlb Volkel Vkl-98008796-386 - 

Metingen onderzoek blootstelling chromaten.pdf 
• 1998-11-12 Brief NL-POMS werken met strontium-

chromaathoudende produkten 7.1 
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• 1998-11-24 Brief STGVKAM BDL Chromaathoudende stof.pdf 
• 1998-12-04 20008000052 - Ad KL - 4219-222-98 - Werken met 

chromaathoudende verven en schuurstof 
• 1998-12-11 (VKL98009613-386) - Aanvullend overzicht 

chromaatmetingen vlb Twenthe.pdf 
• 1998-12-21 IM Arbodnst grenswaarden chromaten 8.1 pdf 
• 1998-12-23 (VKL99000020-386) Meetresultaten chromaten vlb 

Leeuwarden.pdf 
• 1999-02-18 - Brief Arbodienst onderzoek chromaatconcentraties 

8.3 
• 1999-02-19 (TW99-1483-148) - Invoering P3-maskers tegen 

chromaatstof.pdf 
• 1999-03-22 (TW99-2237-148) - Opmerkingen C-Vlb Volkel n.a.v. 

TNO-rapport chromaten 
• 1999-09-28 Rapport Arbodienst KL - Het vrijkomen en 

voorkomen van Chroom VI (versie onbekend).pdf 
• 1999-10-04 Brief NL-POMS aan LAS IROM (CFM99100302) 

Rapport ARBOdienst Strontiumchromaat onderzoek Vriezeveen 
• 1999-10-27 - DGP-P1999007140 - Persoonsregistratie 

gevaarlijke stoffen - P1999-2502 dl III.pdf 
• 1999-11-04 - DGP - P19997446 - Verslag vergadering ICAA 26-

10-1999 - P-1999-2503.pdf 
• 2000-01-01 RIE POMS Vriezenveen bijlage Lijst gevaarlijke 

stoffen _193.pdf 
• 2000-01-05 MUP Brunssum en Vriezenveen 1999-2000 

IROM000003214.pdf 
• 2000-01-13 Arbodienst - NL-POMS Onderzoek ARBO, resultaten 

veegmonsters en maatregelen Brunssum Vriezenveen.pdf 
• 2000-01-13 Arbojaarplan 2000 Vriezenveen 
• 2000-01-24 ARBO jaarverslag 1999 Vriezenveen 
• 2000-02-21 fax POMS Brunssum beoordeling-toetsing 

grenswaarden 4.3 
• 2000-02-21 Grenswaarden voor chromaten fax Ascor aan POMS 

Brunssum. pdf 
• 2000-03-22 - DGP-P2000001680 - Persoonsregistratie 

gevaarlijke stoffen - P2000-2502 dl II.pdf 
• 2000-05-16 - ARBOdienst KL -1618-2000 - normering meting 

chroom-6 - 2008000052 - 2000.pdf 
• 2000-08-30 Arbo-rondgang Brunssum.pdf 
• 2000-10-10-Ad KL NO Ned Chromaatproblematiek NO Ned POMS 

Vriezenveen-2008000052 
• 2001-01-07 Bedrijfsvoering Chromaten.pdf 
• 2001-01-23 RIE Eygelshoven - dl.2a.pdf 
• 2001-03-14 (VKL01002479-282) - Advies inzake blootstelling aan 

gevaarlijke stoffen in geb. 787 op vlb Volkel.pdf 
• 2001-03-30 Brief PenO AenO aan POMS Poba 01 16197.pdf 
• 2001-05-07 (VKL01004172-282) - Jaarverslag 2000 van de afd. 

Arbodienstverlening op vliegbasis Volkel.pdf 
• 2001-05-21 (LW2001-4818-049) - Intrekking veegmonsternorm 

chromaat VI.pdf 
• 2001-05-23 brief Arbodnst KL - verslag globale 

werkplekonderzoek Preservering POMS Vriezenveen.pdf 
• 2001-06-27 - ARBOdienst KL - 2966-2001 - Brainstormoverleg 

recirculatieverbod o.m. kankerverwekkende stoffen.pdf 
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• 2002-01-17 (VKL02000752-286) - Plan van aanpak pilot 
plaatwerkerij op vliegbasis Twenthe.pdf 

• 2002-03-08 (VKL02002594-282) - Verslag bijeenkomst ARBO-
coördinatoren d.d. 07-02-2002.pdf 

• 2002-04-19 (VKL02003644-282) - Verslag 
Arboverpleegkundigenvergadering 11-04-2002.pdf 

• 2002-05-30 - Brief ArbodKL.pdf 
• 2002-07-15 (VKL02005963-282) - Formulieren 

arbeidshygiënische metingen naar chromaten (2).pdf 
• 2002-09-09 IM arboco KL - Haalbaarheid grenswaarde chroom 

VI.pdf 
• 2002-10-29 PGO door ArbodKL.pdf 
• 2003-01-20 (B2003001781) - Persoonsregistratie carcinogene, 

reprotoxische en specifieke gezondheidsschadelijke stoffen.pdf 
• 2003-02-01 KL - Reader veilig omgaan met chromaten dl.2.pdf 
• 2003-04-07 (CML2003000441) - Documentatie betreffende 

chromaten ten behoeve van leden van de Werkgroep Chroom.pdf 
• 2003-06-03 (CML-2003000608) - Arbojaarverslag 2002 - deel 2 

van 3.pdf 
• 2003-09-11 (CML2003000936-A03-30-301(01)) - Grenswaarde 

Chroom VI.pdf 
• 2003-10-10 Corrosion tests low chromate protection systems F16 

J-644 and F-16 J-627, 200NLR-CR-2003-419 (B2003034664-
2149).pdf 

• 2003-12-03 (CML2003001216) - Documentatie betreffende 
chromaten ten behoeve van leden van de Werkgroep Chroom.pdf 

• 2003-12-16 (CML2003001278-A03-30-301(07)) - Verslag 
evaluatiegesprek met ASCOR d.d. 10-12-2003 te Soesterberg.pdf 

• 2004-01-23 (VKL04000678-282) - Rapport Periodiek Arbeid 
Geneeskundig Onderzoek.pdf 

• 2004-07-07 (CML2004000672) – Ontvangstbevestiging 
voortzetting schilderswerkplaats GGW.pdf 

• 2004-12-21 Chromaat VI-metingen Analyse resultaten firma RPS 
(voorheen ASCOR).pdf 

• 2005-02-16 RPS Analyse Toetsing veegmonsters chromaten 
POMS Brunssum geb B en C RAH05.0182.pdf 

• 2012-05-16 Haalbaarheidstoets chroom VI CDC2012004257.pdf 
• 2013-08-01 SER advies 13 04 grenswaarden-voor-chroom-vi-

verbindingen.pdf 
• 25-11-1998 Brief HOBKL 602-475. Stand van zaken binnen MCW 

en ECW.pdf 
• Analyserapport Ascor AH1189911 Vriezenveen_dec_1999.pdf 
• Analyserapport stofmonsters POMS Vriezenveen sept 1999 Ascor 

project 0349909.pdf 
• Analyserapport stofmonsters POMS Brunssum 1999 dec Ascor 

project 9912058 
• Analyserapporten Ascor brief Arbocentrum aan NL-POMS 

resultaten veegmonsters BRU en Vri 
• B2002032014 (STL2002032266-1711) - 15-07-2002 - 

Aanvraagformulier arbeidshygiënische metingen naar 
Chromaten.pdf 

• Bijlage- referte 3 van doc 2300,0 
• CARC paimting to Lance Wapen Systeem1987 
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• Eindcontrole RPS 2005-12 reiniging spuit- en straalcabines 
gebouw C Brunssum.pdf 

• Gidsen voertuigen, verfspuit- straalcabine, PBM'n WAM 10-15-06 
en 10-15-07 en 10-15-08 en 10-14-03 en 10-09 (2005-10-
01).pdf 

• Omgaan met Chromaten, Verf, CARC-verf, laswerkplaats WAM 
10-15-09-01 en 10-14-05 en 10-15-10 en 10-15-10-01 (2005-
10-01).pdf 

• Pages from 2000-05-25 Fax Arbodienst Ademhalingsbescherming 
laswerkzaamheden Vlb Volkel-2.pdf 

• Persoonsregistratie gevaarlijke stoffen NL-POMS 2005.pdf 
• SER advies 2013 04 grenswaarden-voor-chroom-vi-

verbindingen.pdf 
• Veiligheidsvoorschrift CARC 01-08-1991.pdf 
• Veiligheidsvoorschriften Spuit- Straal en Laswerkplaats WAM 10-

14-04 en 10-14-05 (2005-10-01).pdf 
• Werken met CARC-verf WAM 1015.101 (01-01-2000),pdf 
• WI 2.13.03 Use of CARC 

 
21c 

• 11-06-1990574 Tankwkpl reinigingsstraat voor koepels en hullen 
rupsvtgn.pdf 

• 1989-11-22 Brief van RBB Bedrijfsgezondheidsdienst aan NL-
POMS.pdf 

• 1990-05-22 Brief NL-POMS invoering CARC.pdf 
• 1990-06-08 Brief IGDKL onderzoek CARC.pdf 
• 1990-06-08 Brief IGDKL onderzoek werken met CARC.pdf 
• 1990-06-08 Brief POMS maatregelen invoering CARC.pdf 
• 1990-07-26 Brief IGDKL onderzoek werken met CARC.pdf 
• 1990-11-14 Brief NL-POMS CARC en het gebruik van de 

spuitcabine.pdf 
• 1994-03-30 (TW94-1972-100) - Brief Onderdeel 

Bedrijfsveiligheid Vlb Twenthe inzake risico's bedrijfsstoffen.pdf 
• 1994-05-16 (TW94-2824-148) - Verslag vergadering AROM Vlb 

Twenthe van 28-04-1994.pdf 
• 1997-10-14 Brief Staf-POMS Concept-convenant arbodienst 

Arbodnst KL m-bijlagen 
• 1997-11-26 (TW97-8033-214) - Verslag 

commandantenvergadering Vlb Twenthe 18-11-1997.pdf 
• 1998-01-20 Mailberichten m.b.t. ontbreken van productinfo mbt 

gev.stoffen 
• 1998-03-23 (TW98-2246-123) - Verslag overleg met OOO Vlb 

Twenthe 05-03-1998.pdf 
• 1998-03-31 (TW98-6079-307) - Rapport Onveilige Handelingen 

of Situaties mbt oliedampen op Vlb Twenthe.pdf 
• 1998-10-15 (TW98-7284-123) - Verslag werkvergadering OOO 

Vlb Twenthe 28-09-1998.pdf 
• 1998-10-20 STRONTIUMCHROMAAT PROBLEMATIEK VLB SSB.pdf 
• 1998-10-21 20008000052 - Ad KL chromaathoudende primer 
• 1998-10-21 20080000052 - Ad KL - ongenummerd - LBBKL - 

Problematiek chromaathoudende verven Landmacht 
• 1998-10-21 Schilderplaatwerkzaamheden Vlb GR.pdf 
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• 1998-10-23 (BLS98-27-553) - Verzoek strikte naleving 
regelgeving omgaan met chromaathoudende stoffen.pdf 

• 1998-10-27 (TW98-7526-148) - Brief OOO Vlb Twenthe inzake 
strontiumchromaat.pdf 

• 1998-10-29 (HOHD MARHELI) Bekendmaking Gevaarlijke 
stoffen.pdf 

• 1998-10-29 20008000052 - Ad KL - 4010-222-1998 
inventarisatie NATCO chromaatverfproblematiek 

• 1998-10-29 2008000052 Fax ARBOdienst KL- 3995-222-98 
Problematiek chromaathoudende verf 

• 1998-11-02 (GR98-7489-269) - Impact van het werken met 
gevaarlijke stoffen op de uitvoering van de taakopdracht.pdf 

• 1998-11-03 (VKL98008518-386) - Onderzoek blootstelling aan 
chromaten vlb Volkel.pdf 

• 1998-11-03 - Brief NL-POMS.pdf 
• 1998-11-04 (VKL98008225-386) - Onderzoek 

strontiumchromaatbelasting personeel belast met 
schilderwerkzaamheden.pdf 

• 1998-11-09 Brief Arbodnst KL - keuringen personeel 
• 1998-11-10 (MCW-009559-000010) - Beschikking provincie 

Utrecht melding bodemverontreiniging.pdf 
• 1998-11-10 (TW98-7878-148) - HStg Operatiën en 

Ondersteunende Diensten Vlb Twenthe - AROM PVA nr 1.pdf 
• 1998-11-10 (VKL98008930-386) - Analyseresultaten Ascor 

metingen vlb Twenthe.pdf 
• 1998-11-12 (TW98-7980-148) - 910 Sqn Twenthe schoonmaken 

werkplaatsen en giftige bedrijfsstoffen.pdf 
• 1998-11-13 (TW98-7749-148) - Verslag AROM vergadering 03-

11-1998.pdf 
• 1998-11-13 (VKL98008848-386) - Chromaatvrijmaken 

schilderswerkplaats vlb Volkel.pdf 
• 1998-11-13 20008000052 - Ad KL - 4113-222-98 Uitvoeren 

onderzoek chromaatconcentraties 
• 1998-11-17 (DMKM MT 2069-19) Aanwezigheid van en 

blootstelling aan chromaathoudende stoffen bij de Koninklijke 
Marine.pdf 

• 1998-11-20 (TW98-8187-214) - Verslag 
commandantenvergadering Vlb Twenthe 17-11-1998.pdf 

• 1998-11-25 IM Arbodnst onderzoek chromaten 6.5.pdf 
• 1998-11-27 NOTITIE Eerste aanpak chromatenproblematiek VLB 

SSB.pdf 
• 1998-11-27 STRONTIUMCHROMAAT Nieuws.pdf 
• 1998-12-06 PvA chromaten Vlb Gilze-Rijen.pdf 
• 1998-12-08 (TW98-8652-123) - Verslag werkvergadering OOO 

Vlb Twenthe 23-11-1998.pdf 
• 1998-12-08 (TW98-8817-148) - Hfd Arbodienst KLu B98080943 

inzake blootstelling strontiumchromaat op vlb Twenthe.pdf 
• 1998-12-21 Memo Werkzaamheden met Strontium Chromaat 

VLB SSB.pdf 
• 1998-12-22 (MARPAT006461-51) - Blootstellingsmetingen aan 

chromaten.pdf 
• 1998-12-28 (MCW-009741-000010) - Vooronderzoek 

chromaathoudende verf.pdf 
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• 1999-03-05 20008000052 - Ad KL - ATZ-1999-1282 - Resultaten 
chromaatonderzoek ARBOteam Zuid.pdf 

• 1999-04-28 20008000052 - Ad KL - 5173-19-99 - Meetresultaten 
chromaatconcentraties werkzaamheden.pdf 

• 2000-08-07 (C-1Div 7 december - 27431-297) - Letten op 
gevaren van chromaathoudende verven.pdf 

• 2000-12-04 Brief ArbodKL centrum NO NDL.pdf 
• 2001-11-12 (THG2001013552-065) - Toepassen op vlb Volkel 

ontwikkelde model werkcentrum schilderen en 
corrosiebestrijding.pdf 

• 2001-5-9 AI Waarschuwing Arbo Vlb Volkel 
• 2002-02-21 (THGGR2002002191-290) - Verslag Arboteam vlb 

Gilze-Rijen vergadering van 18-02-2002.pdf 
• 2002-03-08 (VKL02002594-282) - Verslag bijeenkomst ARBO-

coördinatoren d.d. 07-02-2002.pdf 
• 2002-04-19 B2002018858 - Niet volgen van vigerende regels 

m.b.t. omgang Cr-VI in H-374 LDW.pdf 
• 2002-07-03-DGP-P2002003549 - Eindverslagen 

inspectieprojecten KL en KLu.pdf 
• 2002-07-09 (THG200209753-290) - Verslag landelijke 

chromaatvergadering van 21-06-2002 - deel 2 van 2.pdf 
• 2002-07-15 (TW2002-5355-148) - Arbeidshygiënische metingen 

naar chromaten bij de Koninklijke Luchtmacht.pdf 
• 2002-12-02 (TW2002-9039-148) - Inventarisatie prioritaire 

stoffen.pdf 
• 2002-12-04 (CML2002000633) - Onderhoudswerkzaamheden 

luchthuishouding was- en corrosiehangaar VLB SSB.pdf 
• 2002-12-30 (THGGR2003000348-281) - Verslag 25e HBIB-

vergadering.pdf 
• 2003-02-10 (THGGR2003001494-298) - Verslag vergadering 

ArboM-team Gilze Rijen 21-01-2003.pdf 
• 2003-03-10 (THGGR2003003074-327) - Verslag 36e vergadering 

Mulitisdisciplin. Werkgr. Wapensys Heli's (MWW-H) 04-03-
2003.pdf 

• 2003-06-27 (CML2003000687-A03-30-301(01)) - Aangepaste 
uitvoering en prijsstelling reiniging spuitcabines munitiepark 
Alphen.pdf 

• 2003-10-06 Vragen van schilders aan Vakoudste; aanvulling VLB 
SSB.pdf 

• 2004 datum onbekend. informatieblad Hygiëne regime 
chromaten en overige CR stoffen.pdf 

• 2006-01-18 (CML2006000087) - Aanvraag arbeidshygiënische 
meting naar chromaten in H-408 op vlb Gilze-Rijen.pdf 

• 2007-3-14 AI Startnotitie project werkplaatsen Defensie 
• 2013-02-27 CLSK Rapport Haalbaarheidstoets Chroom VI.pdf 
• 56162 - RTL 12 november 14 
• Eindverslag inspectieprojecten KL 
• Netherlands Letter G4 Response 5 Nov 15 
• STL2001058416 - 22-11-2001 - Verslag van het overleg van de 

Werkgroep chromaten van 19-10-2001.pdf 
• WI 3.02.02 Safety Briefing 
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21e 
• 0000-00-00Cursus SD 245 Schilderen.pdf 
• 140903_Memo mbt onderzoek GGD.pdf 
• 17-09-1999 email ECW - AW Strontium chromaat.pdf 
• 1989-10-31 Functie-informatieformulier schilder deel 1 
• 1989-10-31 Functie-informatieformulier schilder deel 2 
• 1989-10-31 Functie-informatieformulier schilder deel 3 
• 1989-11-16 MSDS 383 Green Zenthane MIL-C-53039.pdf 
• 1990-06-08 Brief IGDKL onderzoek CARC.pdf 
• 1990-06-08 Brief IGDKL onderzoek werken met CARC.pdf 
• 1990-07-26 Brief Inspect Geneeskundige Dienst KL m.b.t. CARC 
• 1990-09-13 Memorandum US Army, Europe modification Paint 

Spray and sandblast booths.pdf 
• 1992-01-17 IM-Infra Stank in gebouw C2.pdf 
• 1992-05-15 (TW91-3643-123) - Order van blijvende aard 

vliegbasis Twenthe betreffende bedrijfsveiligheid.pdf 
• 1994-02-04 (TW94-0813-148) - Verslag AROM-coördinatoren en 

functionarissen op vliegbasis Twenthe van 20-01-1994.pdf 
• 1994-03-09 (TW94-1563-143) - DMKLu-M-94017393-222 WC 

Schilderen Vlb Twenthe en Vlb LW.pdf 
• 1994-03-15 (TW94-1629-148) - Verslag vergadering AROM 

beheersteam 04-03-1994.pdf 
• 1994-03-21 (TW94-1798-148) - Registratie kankerverwekkende 

stoffen.pdf 
• 1994-04-13 (TW94-2350-148) - Brief DM Klu 

Vliegtuigreinigingsmiddel.pdf 
• 1994-04-26 (TW94-2484-148) - Verslag vergadering AROM Vlb 

Twenthe van 14-04-1994.pdf 
• 1994-04-28 (TW94-2543-143) - Infrastructuur WC Schilderen Vlb 

Twenthe ARBO-eisen aanpassing.pdf 
• 1994-04-28 Klu TW 94-2503-285 (2199404028) Besluitenlijst 

bespreking Arbo-knelpunten mbt hangaar 17 op vliegbasis 
Twenthe.pdf 

• 1994-06-14 Aanpassen corrosiehangaar Vlb Twenthe 
DOP.94.041.710 (TW-3479-285).pdf 

• 1994-07-26 (TW94-4213-148) - Verslag AROM Vlb Twenthe van 
18-07-1994.pdf 

• 1994-07-28 (TW94-4295-143) - DOP 94054353 Metingen 
corrosiehangars.pdf 

• 1994-09-02 (GR94-6120-365) - ARBO-knelpunten infrastructuur 
Vliegbasis Gilze-Rijen en Eindhoven.pdf 

• 1994-11-30 Klu TW 94-6591-285 - Stapplan n.a.v. waarsch 
H17.pdf 

• 1994-12-07 (TW94-6723-148) - AROM-Team verslag Vlb 
Twenthe van 17-11-1994.pdf 

• 1995-01-05 (TW95-0097-148) - Verslag vergadering AROM-
coördinatoren en functionarissen Vlb Twenthe 15-12-1994.pdf 

• 1995-02-19 (TW95-1121-123) - Verslag vergadering C-Vlb 
Twenthe en OOO Vlb Twenthe 13-12-1994.pdf 

• 1995-02-23 (TW95-1249-143) - Spuitfaciliteiten hangaar 17 Vlb 
Twenthe.pdf 

• 1995-03-27 (TW95-1940-148) - Vergaderverslag AROM-Team 
Vlb Twenthe van 20-03-1995.pdf 
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• 1995-03-28 (TW95-2142-123) - Vlb Twenthe Verslag vergadering 
Arbovertegenwoordigers Twenthe op 24-01-1995.pdf 

• 1995-04-07 (TW95-2331-143) - Uitbreiding hangaar 17 op Vlb 
Twenthe.pdf 

• 1995-04-27 (TW95-2840-143) - Programma van eisen 
vliegtuigopstelplaatsen Vlb Twenthe (M95.029.764-14).pdf 

• 1995-05-08 (TW95-2817-148) - Jaarverslag Arbo 1994-1995 Vlb 
Twenthe.pdf 

• 1995-06-08 meting uitlaatgassen POMS Vriezenveen.pdf 
• 1995-06-13 (TW95-3644-123) - Verslag overleg C-Vlb Twenthe 

en OOO op 13-04-1995.pdf 
• 1995-07-18 (TW95-4409-143) - Uitbreiding H17 Vlb Twenthe.pdf 
• 1995-07-26 (TW95-4566-143) - Voorstel wijzigingen hangaar 11 

en 17 op Vlb Twenthe.pdf 
• 1995-09-12 (TW95-5430-123) - Verslag OOO Vlb Twenthe 07-

08-1995.pdf 
• 1995-11-24 Brief I-SZW Naleving Arbeidsomstandigheden-

wetgeving 
• 1996-01-17 IM Safety Rapport I-SZW 
• 1996-06-26 IM Safety Vveen Inventarisatie gev.stoffen m-

bijlagen 
• 1996-08-07 IM Safety Vriezenveen aan Bedrijfsarts RBB 1996 

Carcinogene en Reprotixische stoffen 
• 1996-10-09 IM Safety Vriezenveen aan Bedrijfsarts RBB 1996 

Verbruiksgegevens Carcinogene en Reprotixische stoffen 
• 1996-12-10 - Brief MT-POMS - Repro-toxische en carcinogene 

stoffen in gebruik binnen NL-POMS 
• 1997 Verslag IGK 2e en 3e kwartaal 1997 (extract).pdf 
• 1997-04-14 Memo-Safety Overleg carcinogene stoffen 
• 1997-05-01 (TW97-3273-148) - Brief hoofd Arbo-dienst KLu 

B97030671 Persluchtleidingnet.pdf 
• 1997-05-02 (TW97-3207-148) - C-Vlb Twenthe - inventarisatie 

koolstofvezelhoudende producten.pdf 
• 1997-05-02 Brief Staf-POMS Registratie van carcinogene en 

repro-toxische stoffen m-bijlagen 
• 1997-06-30 (TW97-4489-148) - Nota HSMG-Vlb Twenthe 

strontiumchromaat schilderswerkplaats Twenthe.pdf 
• 1997-09-25 (TW97-6455-123) - Verslag OOO Vlb Twenthe van 

17-09-1997.pdf 
• 1997-10-03 - Brief MT-POMS - Overleg mbt registratie 

gev.stoffen m-bijlage 
• 1997-10-06 Fax MT-POMS Respiratory Protection Monitors 
• 1997-10-24 Brief POMS Vveen - Registratie gev.stoffen m-

bijlagen 
• 1997-11-19 Brief Infra-Vveen - Registratie gevaarlijke stoffen 
• 1997-11-20 (TW97-7893-148) - C-Vlb Twenthe - WC Schilderen 

en Corrosiebestrijding.pdf 
• 1998-01-06 (TW98-0089-143) - C- 910 Sqn - Luchtafzuiging WC 

Metaal-hout Vlb Twenthe.pdf 
• 1998-01-08 (TW98-0125-123) - Verslag overleg met OOO Vlb 

Twenthe 06-01-1998.pdf 
• 1998-01-19 Brief Arbodnst KL Gespreksnotitie gevaarlijke stoffen 
• 1998-01-26 IM-QC Corrigerende maatregelen mbt gev.stoffen m-

bijlagen 
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• 1998-07-03 IM MT-POMS - Ontwerp form registratie gev.stoffen 
m-bijlage 

• 1998-10-21 20008000052 - Ad KL chromaathoudende primer.pdf 
• 1998-10-23 20008000052 - Ad KL- 13920-1998 NATCO 

inventarisatie problematiek chromaathoudende verfsoorten.pdf 
• 1998-10-29 20008000052 - Ad KL - 4010-222-1998 

inventarisatie NATCO chromaatverfproblematiek.pdf 
• 1998-10-29 2008000052 Fax ARBOdienst KL- 3995-222-98 

Problematiek chromaathoudende verf 
• 1998-10-30 (TW98-7615-143 - Memo HBIB Vlb Twenthe inzake 

luchtsuppletieunit Hangaar 17.pdf 
• 1998-10-30 - Brief Arbodnst onderzoek chromaathoudend stof 

6.4.pdf 
• 1998-11-09 - Brief Arbodnst KL - keuringen personeel 
• 1998-11-12 - Brief NL-POMS werken met strontium-

chromaathoudende produkten 7.1 
• 1998-11-25 (VKL98009147-386) - Te volgen beleid werken met 

chromaathoudende stoffen vlb Volkel.pdf 
• 1999-01-04 mail + rapport KLU 1993-12-22 9.pdf 
• 1999-02-18 - Brief Arbodnst onderzoek chromaatconcentraties 

8.3.pdf 
• 1999-04-28 20008000052 - Ad KL - 5173-19-99 - Meetresultaten 

chromaatconcentraties werkzaamheden.pdf 
• 1999-04-28 20008000052 - Ad KL - 5175-19-99 - KL 28-4-1999 

Haalbaarheid grenswaarden chromaten.pdf 
• 1999-09-20 Mail voortgang strontium-chromaat 8 2.pdf 
• 1999-09-24 Brief NL-POMS aan LAS IROM (CFM990924) Rap 

ARBOdienst chromaat onderz Vriezenveen en vervolgacties.pdf 
• 1999-09-28 Brief arbocentrum Gld onderzoek blootstelling 

chromaten 3.3.pdf 
• 1999-10-18 Registratieformat POMS 8.4.pdf 
• 1999-10-18 Verzoek rapportages chromaathoudende verven -

DGP-P-1999-2503, ICAA-1999-022.pdf 
• 1999-10-27 - DGP-P1999007140 - Persoonsregistratie 

gevaalrijke stoffen - P1999-2502 dl III.pdf 
• 1999-10-28 Brief ArbodKL centrum NO 
• 1999-11-23 - ICAA-1999-040 - Verslag vergadering - DGP-P-

1999-2503.pdf 
• 2000-01-13 Arbojaarplan 2000 Vriezenveen 
• 2000-01-18 - ARBOdienst KL - 144-2000 - Informatie OPS en 

chromaten - 2008000052 - 2000-.pdf 
• 2000-01-24 ARBO jaarverslag 1999 Vriezenveen 
• 2000-02-28 2008000052C - Ad KL - Onderzoeksresultaten 

chroom-6 bij NL-POMS Vriezenveen - deel 2 van 2.pdf 
• 2000-03-22 - DGP-P2000001680 - Persoonsregistratie 

gevaarlijke stoffen - P2000-2502 dl II.pdf 
• 2000-03-31 Eerste RIE overleg Vriezenveen.pdf 
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