
Omgaan met voorschriften en 
manier van werken
Onderzoek Verleden Chroom-6 NS, WP 8

RIVM-rapport 2022-0025
R. van Poll et al.



  



Omgaan met voorschriften en manier  
van werken 
Onderzoek Verleden Chroom-6 NS, WP 8 

RIVM-rapport 2022-0025 



RIVM-rapport 2022–0025 

Pagina 2 van 195 

Colofon 

© RIVM 2022 
Delen uit deze publicatie mogen worden overgenomen op voorwaarde 
van bronvermelding: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM), de titel van de publicatie en het jaar van uitgave. 

DOI 10.21945/RIVM-2022-0025 

Het RIVM hecht veel waarde aan toegankelijkheid van zijn producten. 
Op dit moment is het echter nog niet mogelijk om dit document volledig 
toegankelijk aan te bieden. Als een onderdeel niet toegankelijk is, wordt 
dit vermeld. Zie ook www.rivm.nl/toegankelijkheid. 

R. van Poll (projectleider), RIVM 
T. Timmermans (auteur), SMARTmv 
G. van der Laan (auteur), universiteit van Milaan, LDOH 
K. Witters (auteur), Witters Veiligheid 
F. Fernhout (auteur), Universiteit Maastricht 
J. H. Kwantes (auteur), TNO 
S. Schulpen (auteur), RIVM 
J. van Engelen (auteur), RIVM 

Contact: 
Ric van Poll 
Duurzaamheid, Milieu en Gezondheid\Milieukwaliteit en Gezondheid 
ric.van.poll@rivm.nl 

Dit onderzoek werd verricht in opdracht van NS-NedTrain in het kader 
van het project: Onderzoek Verleden Chroom-6 NS/NedTrain.  

Dit is een uitgave van: 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu 
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven 
Nederland 
www.rivm.nl 
 
  

http://www.rivm.nl/toegankelijkheid
http://www.rivm.nl/
http://www.rivm.nl/


RIVM-rapport 2022-0025 

Pagina 3 van 195 

Publiekssamenvatting 

Omgaan met voorschriften en manier van werken 
Onderzoek Verleden Chroom-6 NS, WP 8 
 
In oude verflagen van sommige treinen zit de schadelijke stof chroom-6. 
Door werkzaamheden als schuren of lassen kunnen (oud-)medewerkers 
van NS zijn blootgesteld aan chroom-6. Medewerkers konden vooral 
chroom-6 binnen krijgen via stof. Het RIVM onderzoekt in verschillende 
studies of de blootstelling in de periode 1970 tot en met 2020 schadelijk 
kan zijn geweest voor de gezondheid. Een onderdeel daarvan is hoe NS 
is omgegaan met voorschriften voor arbeidsveiligheid en de manier 
waarop werknemers met chroom-6 werkten.  
 
Het grootste deel van de onderzoeksperiode waren de meeste 
werknemers bij NS zich niet ervan bewust dat zij met verf werkten 
waarin chroom-6 zit. Of dat zij daarmee via werkzaamheden als lassen, 
zagen of schuren in contact konden komen. Ook het bedrijf de NS was 
zich niet bewust van mogelijke gezondheidsschade van chroom-6, 
hoewel het bedrijf dit vanaf begin jaren zeventig had kunnen weten. De 
kennis hierover was een groot deel van de onderzochte periode niet 
aanwezig bij NS of werd niet breed gedeeld. 
 
Vanaf de jaren tachtig nam het bewustzijn toe dat werken met 
chemische stoffen schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Dit bewustzijn 
verminderde, toen NS in 1995 een zelfstandig bedrijf werd. Rond 2000 
kwam weer meer aandacht voor werken met gevaarlijke stoffen 
vanwege nieuwe, strengere wetgeving voor werken met chemische en 
kankerverwekkende stoffen.  
 
Pas vanaf 2015 werd bij meer werknemers bekend dat zij konden zijn 
blootgesteld aan chroom-6 en wat de kans is op schadelijke 
gezondheidseffecten. Dat kwam mede door de gezondheidsproblemen 
van oud-medewerkers van Defensie. 
 
Er waren altijd genoeg persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig, 
maar het gebruik ervan was lange tijd te vrijblijvend. Deze 
vrijblijvendheid was in strijd met de geldende wetgeving. Het werd lang 
als een eigen verantwoordelijkheid van de werknemer gezien, en de 
werkgever zag er niet structureel op toe of ze werden gebruikt. Dat 
verschilde per locatie en per verantwoordelijke. Dit is in de loop van de 
jaren verbeterd. 
 
Tot eind jaren negentig was het niet gebruikelijk om werkzaamheden 
met chroom-6 in aparte ruimten te doen of daarvoor technische 
maatregelen te nemen, zoals de lucht afzuigen. Schilders droegen 
meestal persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar vaak deden collega’s 
die in de buurt ander werk deden, dat onbeschermd. 
 
Het Arbobesluit stelt veel verplichtingen voor werken met gevaarlijke 
stoffen. En nog meer als dat kankerverwekkende stoffen zijn. De 
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maatregelen die vanwege deze verplichtingen lange tijd zijn genomen, 
waren niet toegesneden op werken met chroom-6. Werknemers waren 
niet of nauwelijks voorgelicht hoe ze het werk veilig konden doen. De 
leiding was niet altijd op de hoogte van de Arbowetgeving voor dit werk.  
 
Kernwoorden: NS, chroom-6, Arbowetgeving, arbo, persoonlijke 
beschermingsmiddelen, voorlichting, gezondheidsrisico’s. 
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Synopsis 

Managing regulations and working culture 
Study into the history of chromium (VI) at NS, WP 8 
 
The older layers of paint on some trains contain the harmful substance 
hexavalent chromium, also known as chromium (VI). Current and 
former employees of NS may have come into contact with this 
substance when performing tasks like sanding or welding, mainly 
through the inhalation of dust particles. Through various studies, RIVM 
is researching whether exposure between 1970 and 2020 may have 
resulted in adverse health effects. Among other things, it is looking at 
the way in which NS handled occupational safety guidelines and the way 
in which the employees worked with chromium (VI).  
 
For the majority of the period in question, most employees at NS were 
unaware that they were using paint that contained chromium (VI) or 
that they could come into contact with the substance through activities 
such as welding, cutting or sanding. NS itself was also unaware of the 
potential health risk posed by chromium (VI), though it could have 
learned about this as far back as the early 1970s. However, the relevant 
information was either not present or not widely shared at the company 
throughout most of the period being studied. 
 
From the early 1980s on, awareness of the potential health risks that 
working with chemicals can pose started growing within the company. 
However, that awareness diminished when NS became an independent 
organisation in 1995. Around the year 2000, new and stricter legislation 
with regards to working with chemicals and carcinogenic substances 
resulted in an increase in awareness for working with potentially 
hazardous substances.  
 
However, it was not until 2015 that a growing number of employees 
found out that they may have been exposed to chromium (VI) and what 
the chances of associated health risks are. This was caused partly by 
health issues experienced by ex-employees of the military. 
 
Plenty of personal protective equipment was always available, but for a 
long time, its use was not mandatory. This was in direct conflict with the 
applicable legislation. It was long considered the employees’ own 
responsibility, and NS did not monitor its use in any significant way – 
although that could differ per location and supervisor. Over the years, 
however, this situation has improved. 
 
Up until the late 1990s, it was not common practice to use separate 
rooms for any work that used chromium (VI)  
or to take any technical measures like installing air extractors. Painters 
usually wore personal protective equipment, but their colleagues who 
worked nearby did so unprotected. 
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The Working Conditions Decree (Arbobesluit) imposes many rules for 
working with dangerous substances, and more still if these substances 
are carcinogenic. However, the measures that were implemented for a 
long time as a result of these rules were not specifically tailored to 
working with chromium (VI). Employees received little to no information 
on how they could perform their work safely. Moreover, management 
was not always aware of the health and safety legislation that applied to 
the work.  
 
Keywords: NS, chromium (VI), health and safety legislation, 
occupational health and safety, personal protective equipment, 
information, health risks 
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Voorwoord 

Dit rapport maakt onderdeel uit van een serie deelrapporten over het 
onderzoek naar chroom-6 bij NS. Een overkoepelende samenvatting van 
de deelrapporten staat op de website van het RIVM: ‘Onderzoek naar 
chroom-6 bij NS/NedTrain in de periode 1970 t/m 2020. Manier van 
werken, omgang met voorschriften, blootstelling en gezondheidsrisico’s. 
Samenvatting van de deelonderzoeken.’  
RIVM-rapport 2022-0152. 
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Samenvatting 

Aanleiding 
De Nederlandse Spoorwegen (NS1) hebben chroom-6 in oude verflagen 
van sommige treinen ontdekt. Er is in het verleden aan deze treinen 
gewerkt of er wordt nu nog steeds aan gewerkt. Daardoor kunnen (oud-
)medewerkers zijn blootgesteld aan chroom-6. Op verzoek van NS heeft 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek 
uitgevoerd naar chroom-6 en mogelijke risico’s voor de gezondheid van 
(oud-)medewerkers van NS. In het bijzonder is in dit onderzoeksdeel 
gekeken naar de manier waarop de NS in het verleden (van 1970–2020) 
is omgegaan met voorschriften en de manier van werken, in het 
bijzonder betreffende chroom-6. 
 
Werkwijze 
Het RIVM heeft daarvoor documenten bestudeerd en met (oud-
)medewerkers gesproken. Deze medewerkers waren of zijn nog steeds 
werkzaam op veertien -deels voormalige - NS-locaties. Deze veertien 
locaties zijn geselecteerd op basis van een eerste verkenning naar 
mogelijke blootstelling van de werknemers aan chroom-6.  
Voor het literatuuronderzoek heeft NS ruim 1.280 documenten ter 
beschikking gesteld. Het RIVM heeft deze aangevuld met documenten 
die zijn verkregen op basis van eigen recherche. Alle documenten zijn 
systematisch doorgenomen op relevante informatie. Met 126 (oud-
)werknemers (‘de werkvloer’), adviseurs en lijnmanagers2 is via een 
gespreksprotocol gesproken over het werken bij NS in relatie tot het 
omgaan met voorschriften en veilig werken.  
Op basis van de informatie uit de documenten en de gesprekken zijn de 
elf onderzoeksvragen beantwoord. Hierbij zijn de vragen op 
groepsniveau beantwoord; het rapport is niet gericht op individuele 
deelnemers. De antwoorden op deze onderzoeksvragen vindt u aan het 
eind van de samenvatting beknopt weergegeven.  
 
Periode 
Formeel loopt de onderzoeksperiode van 1970 tot en met 2020. Voor 
sommige activiteiten binnen dit onderzoeksdeel loopt deze periode 
eerder af. Bijvoorbeeld: voor de documentanalyse loopt de periode tot 
de meest recente dagtekening van beschikbaar gestelde documenten tot 
en met 2017. Daarom is een epiloog aan het einde van de rapportage 
toegevoegd. Daarin staat een toelichting op de NS-activiteiten op het 
gebied van omgaan met voorschriften en manier van werken bij NS over 
de periode 2018 tot en met 2020. 
 

 
1 Wanneer we over NS spreken, bedoelen we NedTrain of een vergelijkbaar afgeleid organisatiedeel van NS met 
eenzelfde functie onder een andere naam in de periode 1970 tot en met 2020. 
2 (oud-)werknemers (n=85: mensen van de werkvloer, (oud-)adviseurs: arbeidshygiënisten, HSE-adviseurs, 
bedrijfsartsen (n=12), (oud-) lijnmanagers: afdelingshoofden, hoofden van dienst, hoofden van locaties, 
directieleden NedTrain (n=23), allen (oud-)NS’ers. 
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Bevindingen 
Gedurende het grootste deel van de onderzoeksperiode (1970 tot en 
met 20203) waren de meeste werknemers bij NS zich niet bewust van 
het feit dat zij met chroom-6-houdend materiaal (verf) hadden gewerkt 
en/of met chroom-6-houdende materie in aanraking hadden kunnen 
komen (via verspanende- of laswerkzaamheden).  
Pas vanaf 2015 wordt breder bekend - door de problemen met chroom-6 
bij Defensie (POMS) - dat de werknemers blootgesteld hadden kunnen 
zijn aan chroom-6 en wat de gezondheidsrisico’s van chroom-6 waren. 
 
Gedurende het grootste deel van de onderzoeksperiode was NS zich niet 
bewust van de mogelijke gezondheidseffecten van chroom-6, terwijl 
men dit wel al vanaf 1973 had kunnen weten. 
 
In de jaren tachtig en negentig is de NS op zoek gegaan naar 
alternatieven voor chroom-6 als corrosiewerend middel en kleurstof in 
verf. De NS heeft zich daarbij echter niet meteen gerealiseerd dat 
chroom-6 kon vrijkomen bij verspanende- en laswerkzaamheden. 
 
Compartimentering van werkzaamheden of technische maatregelen 
(zoals afzuiging) zijn lange tijd (tot eind jaren negentig) niet aan de 
orde geweest. Waar schilders beschermende kleding droegen bij 
verfwerkzaamheden, was het eerder regel dan uitzondering dat collega’s 
onbeschermd andere werkzaamheden in hun nabijheid uitvoerden. 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) waren altijd in voldoende en 
adequate mate aanwezig. Het gebruik ervan kende echter gedurende 
lange tijd een vrijblijvend karakter. Het werd lang als een eigen 
verantwoordelijkheid van de werknemer beschouwd. Handhaving van 
het gebruik varieerde van locatie tot locatie en van verantwoordelijke tot 
verantwoordelijke. Dit is gaandeweg, vanaf 2000, verbeterd. 
 
Vaak werd er naar de laagste trede van de arbeidshygiënische strategie4 
overgegaan, zonder dat duidelijk werd waarom andere treden niet 
voldeden.  
 
In de jaren tachtig groeit het veiligheidsbewustzijn wat betreft het 
werken met chemische stoffen, maar dit stokt na de verzelfstandiging 
medio jaren negentig. Medio jaren '00 wordt dit weer opgepakt door 
certificering en hoge uitvalcijfers. 
 

 
3 Formeel loopt de onderzoeksperiode tot en met 2020. Voor sommige activiteiten loopt deze periode eerder af. 
Zo loopt voor de documentanalyse de periode tot de meest recente dagtekening van de beschikbaar gestelde 
documenten tot en met 2017. De documentanalyse en de voorbereiding van de gespreksprotocollen vonden in 
2018 plaats. De gesprekken zijn in 2019 en 2020 gevoerd. 
4 In artikel 3 van de Arbowet (1983) werd de arbeidshygiënische strategie ingevoerd. Werkgevers moeten 
volgens een arbeidshygiënische strategie de veiligheid en gezondheid van werknemers beschermen. De 
arbeidshygiënische strategie is een hiërarchisch stelsel van beheersmaatregelen voor risico’s. Hierbij wordt 
allereerst naar de bron van het probleem gekeken. Als daaraan niets kan worden gedaan, zijn andere 
maatregelen mogelijk. 
Stappen in de arbeidshygiënische strategie die het beoordelingskader van onderzoeksvraag 10 vormen, zijn: 
• Maatregelen aan de bron, zoals het vervangen van een schadelijke stof door een veiliger alternatief.  
• Collectieve maatregelen, zoals afscherming van ruimten, ventilatie of plaatselijke afzuiging. 
• Individuele maatregelen, zoals organisatorische veranderingen die het risico verminderen. 
• Persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals ademhalingsbescherming, handschoenen of beschermende kleding. 
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De invoering van het programma BALANCE (2007) zorgt voor het 
proactief omgaan met veiligheid. Dit betekent een stijging van stap 2 
naar stap 4/5 op de Veiligheidsladder. 
 
De voorlichting over en instructies voor een veilige uitvoering van hun 
werk door werknemers leek op papier goed geregeld. De praktijk was 
echter anders. De leiding was niet altijd op de hoogte van de relevante 
Arbowetgeving en periodieke voorlichting over arborisico’s ontbrak. 
 
Het Arbobesluit kent een groot aantal verplichtingen voor het werken 
met gevaarlijke stoffen. Wanneer er (ook) wordt gewerkt met 
kankerverwekkende stoffen komen nog verplichtingen daarbij.  
De maatregelen die gedurende lange tijd werden genomen, waren niet 
toegesneden op dit deel van het Arbobesluit. In ieder geval niet op het 
werken met chroom-6. 
 
De elf onderzoeksvragen  
Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van elf onderzoeksvragen. 
Hieronder vindt u de een samenvatting van de antwoorden op die 
vragen. 
 
1. Was de NS bekend met schadelijkheid van en mogelijke blootstelling 
aan chroom-6? 
De vroegste periode waarin de NS bekend was met gezondheidsrisico’s 
van chroom-6 is rond 1975. NS zou dit vanaf 1973 hebben kunnen 
weten, toen bij Defensie deze kennis al beschikbaar was in de vorm van 
lesmateriaal5. Er was bij de NS aandacht voor alternatieve chroom-6-
vrije verfsystemen. Vóór 2015 waren sommige werknemers van de 
werkvloer en adviseurs vanuit hun opleiding bekend met chroom-6 
(‘chromaten'). Of wisten zij van chroom-6, maar niet van de mogelijke 
gezondheidsrisico’s bij blootstelling. Bredere bekendheid met chroom-6 
en de gezondheidsrisico’s daarvan binnen NS kwam pas in 2015, toen 
de chroom-6-problemen bij Defensie en later bij de gemeente Tilburg in 
de openbaarheid kwamen.  
Binnen NS was in 1973 al bekend dat medewerkers mogelijk konden 
worden blootgesteld aan schadelijke stoffen, zoals zink, lood, cadmium, 
chroom en mangaan, of van legeringen die deze metalen bevatten. Dit 
blijkt ook in latere jaren, toen blootstellingswaarden voor onder meer 
chroom werden bereikt die maatregelen wenselijk maakten. 
Vóór 2015 wist vrijwel niemand van de 126 onderzoeksdeelnemers, op 
een enkeling na, dat werknemers bij hun werkzaamheden konden 
worden blootgesteld aan chroom-6 of chromaatverbindingen. Sommige 
schilders kenden de term ‘chromaten’. 
 
2. Zijn er in het verleden medische onderzoeken uitgevoerd naar 
blootstelling aan chroom-6? 
In de rapporten over verschillende vormen van medisch onderzoek werd 
één onderzoek aangetroffen dat specifiek ging over medisch onderzoek 
naar gezondheidseffecten na blootstelling aan chroom-6. Het was een 
scriptie uit 1979 van een externe bedrijfsarts, die stage liep bij de 
 
5 1973-11-26 Verfvoorschrift syllabus.pdf. Het is niet zozeer het feit dat NS weet van deze syllabus had moeten 
hebben, als wel dat de informatie over mogelijke gezondheidseffecten van chroom-6 dusdanig algemeen 
bekend en geaccepteerd was dat deze in cursusmateriaal was opgenomen. 
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bedrijfsgezondheidsdienst van NS. Deze scriptie besprak onder meer de 
kankerverwekkende eigenschappen van chroompigmenten. Ook werd 
onderzoek uitgevoerd naar mutagene effecten6 van de blootstelling aan 
chroom-6 in samenwerking met toxicologen van de Universiteit van 
Nijmegen. Er werd geen duidelijke relatie gevonden. Hier zou een 
longitudinaal onderzoek7 op volgen. Er zijn echter geen documenten 
over gevonden, of verslagen van interviews die duiden op een vervolg of 
op discussies over dit onderwerp, hoewel er door de huidige 
onderzoekers uitdrukkelijk naar is gevraagd. 
 
3. Zijn er in het verleden blootstellingsmetingen verricht?  
De Arbeidsinspectie of haar opvolger, de Inspectie SZW8, heeft in de 
periode van 1970 tot en met 2020 (de onderzoeksperiode) diverse 
onderzoeken verricht bij de werkplaatsen van NS. Meestal waren deze in 
verband met incidenten, soms waren ze gepland. Deze rapporten waren 
kritisch van toon. Er zijn geen aanwijzingen gevonden van onderzoek 
door de Arbeidsinspectie naar chroom-6 of het geven van aanwijzingen 
daartoe. Dit was ook niet het geval na een incident bij de 
luchtmachtbasis Twente (1998) toen te hoge concentraties chroom-6 in 
stof werden gemeten. 
RI&E’s zijn op diverse locaties uitgevoerd. Tenminste twee RI&E-
methodieken zijn besproken. Een verdieping van het onderwerp 
gevaarlijke stoffen, specifiek chroom-6, is een wettelijke verplichting 
(1994). Als opvolging van de RI&E is deze verdieping echter niet 
aangetroffen. Opgemerkt moet worden dat de organisatie zich wel 
bewust was van aanwezige blootstelling aan andere stoffen, zoals 
asbest, lood in schuurstof, dieselmotoremissie en lasrook.  
Vanaf 2015 zijn specifiek metingen naar chroom-6 geïntroduceerd. 
Directe aanleiding was het aantreffen van chroom-6 in genomen 
verfmonsters van materieel. Vooral de adviseurs en lijnfunctionarissen 
waren op de hoogte van de metingen. De medewerkers op de werkvloer 
lijken over het algemeen niet of minimaal geïnformeerd te zijn geweest. 
De laatste jaren is de beoordeling van de blootstelling aan chroom-6 
verder geïmplementeerd. Daarvoor waren de RI&E’s op de locaties niet 
volledig.  
 
4. Welke afwegingen hebben een rol gespeeld bij het al dan niet 
vervangen van chroom-6? 
Het vervangen van chroom-6 is enkele keren in de documentatie naar 
voren gekomen. In de jaren tachtig werden geschikte materialen voor 
conservering besproken, waaronder de (verf)toepassing van chroom-6 
ter voorkoming van corrosie. In 1981 werd in een Programma van Eisen 
voor de aanschaf van nieuw materieel gesteld dat toepassing van 
carcinogene stoffen als asbest en lood- en zinkchromaat in 
materieelconstructies moest worden vermeden. In de jaren negentig 
werd er gezocht naar een alternatief voor chroom-6, met de vermelding 
dat zink- en loodchromaat schadelijk waren voor mens en milieu. NS 
(CTO) deed zelf onderzoek naar alternatieve verfsystemen: lood-en 
chroomvrij en oplosmiddelenarm. NS was hierover in overleg met de 

 
6 Effecten waarbij door blootstelling aan stoffen of straling schade aan DNA (erfelijk materiaal) ontstaat. 
7 Onderzoek in de tijd, waarbij bijvoorbeeld mensen met een blootstelling worden gevolgd om de verandering in 
gevolgen in kaart te brengen. 
8 Sinds 1 januari 2022: Nederlandse Arbeidsinspectie. 
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verfindustrie. Bij NS (CTO) was dit dus bekend en doorgevoerd in het 
inkoopbeleid. Men realiseerde zich toen onvoldoende dat chroom-6 ook 
kon vrijkomen bij schuren en verspanende9 en laswerkzaamheden aan 
oud materieel.  
 
5. Wat was de zorgplicht van NS voor werknemers? 
De zorgplicht van de NS als werkgever geldt voor haar werknemers en 
degenen die anders dan op arbeidsovereenkomst werkzaamheden voor 
haar verrichten. Die zorgplicht kan worden onderscheiden in de privaat- 
en de publiekrechtelijke zorgplicht. 
 
Enkele privaatrechtelijke constateringen:  
Voor schade veroorzaakt na 1 februari 1995 door gevaarlijke stoffen 
geldt, als aan alle voorwaarden is voldaan, artikel 6:175 BW, welke 
bepaling een risicoaansprakelijkheid creëert. Artikel 6:175 BW is ook 
van toepassing op de NS. Omdat al in de jaren tachtig regelgeving voor 
chroom-6 werd vastgesteld, staat het vast dat er al vanaf die tijd door 
werkgevers maatregelen moesten worden genomen om 
gezondheidsschade te voorkomen. Die maatregelen dienden gericht te 
zijn op het voorkomen van blootstelling.  
Een vordering tot schadevergoeding kan verjaren na vijf jaar. Dit is de 
relatieve verjaringstermijn. Die termijn begint te lopen op het moment 
dat degene die schade heeft ondervonden ermee bekend is dat zijn of 
haar ziekte door blootstelling aan chroom-6 bij de NS is veroorzaakt 
respectievelijk dat er door chroom-6 door toedoen van NS anderszins 
schade is geleden. Stuiting van de verjaring is mogelijk, maar dan moet 
vóórdat de termijn is verstreken, minstens een aansprakelijkstelling zijn 
verstuurd en ontvangen.  
Schade door chroom-6 kent in bepaalde gevallen ook een absolute 
verjaringstermijn, die begint te lopen wanneer de schade is veroorzaakt. 
Wanneer het gaat om een vorm van milieuschade bedraagt de absolute 
verjaringstermijn dertig jaar. Bij schade door letsel of overlijden door 
een schadeveroorzakende gebeurtenis die plaatsvond vóór 1 februari 
2004, is de absolute verjaringstermijn ook dertig jaar. Die termijn 
begint te lopen vanaf het laatste contact met chroom-6 op een NS-
locatie. Vond de schadeveroorzakende gebeurtenis plaats op of na 1 
februari 2004, dan geldt geen absolute verjaringstermijn. 
Publiekrechtelijk is vooral de Arbeidsomstandighedenwet van belang. 
Deze wet ging ervan uit dat door een werkgever beleid moest worden 
gevoerd en uitgevoerd op het gebied van veiligheid, gezondheid en 
welzijn. 
De arbeidsomstandighedenwetgeving is in de loop der jaren sterk 
veranderd. Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw gold de 
Veiligheidswet 1934 - zelf de opvolger van de Veiligheidswet 1895 - als 
de arbeidsbeschermende wet voor werknemers in Nederland. Vanaf 
1983 gold de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet, die in tranches werd 
ingevoerd (waardoor bijvoorbeeld het 'oude' Veiligheidsbesluit Fabrieken 
of Werkplaatsen nog tot in de jaren negentig bleef gelden en ook 
regelmatig werd aangepast). In 1994 werd deze wet ingrijpend herzien. 
 
9 Onder verspanen verstaan wij metaalbewerking waarbij met bepaald hand- 
of machinegereedschap materiaaldelen worden weggenomen en spanen (afval) ontstaan. Frezen, tappen, 
draaien, vijlen, boren, zagen, kotteren, brootsen (of trekfrezen ), slijpen, honen, leppen, schaven en steken zijn 
voorbeelden van verspanende werkzaamheden. Schuren, lassen en snijden valt niet onder verspanende 
werkzaamheden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gereedschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gereedschapswerktuig
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Volgende belangrijke wijzigingen traden in werking in 1999, 2005 en 
2007.  
 
6. Wat waren de gebruiken (mores) van werknemers die werkten met 
chroom-6? 
De veiligheidscultuur - hoe men met elkaar omging en handhaving van 
veiligheidsregels - varieerde in de tijd en per werklocatie. Instructies 
over de werkzaamheden werden gegeven door meer ervaren collega’s. 
De instructies over veiligheid die voorhanden waren en die al dan niet 
gegeven werden, waren voornamelijk gericht op spoorveiligheid: hoe 
men moest omgaan met hoogspanning op de treinen, werken op hoogte 
en veiligheid om en nabij de sporen. Er was weinig tot geen aandacht 
voor het gebruik van mondkapjes, instructie daarvoor of toezicht hierop. 
Iemand omschreef het als ’voor de leeuwen geworpen worden’ en had 
het gevoel dat zij zelf moesten uitzoeken hoe veilig zij werkten. Vanuit 
het lijnmanagement is aangegeven dat er instructies waren en dat deze 
ook gegeven werden. Dit werd alleen niet door iedereen en op iedere 
locatie even consequent gedaan. Er was toezicht, maar het was minder 
streng en strikt geregeld dan tegenwoordig. Hoe het eraan toeging, was 
vaak afhankelijk van de werklocatie en de personen die er werkten, 
vooral in de periode vóór 2005.  
Werkplaatsen en werkputten werden in het algemeen door de 
werknemers zelf schoongemaakt. Schoonmaken van putsporen 
gebeurde door schoonmakers met een hogedrukreiniger. Incidenteel 
werden anderen blootgesteld aan de nevels die bij de reiniging 
vrijkwamen. 
De meeste werkzaamheden werden in de werkplaats uitgevoerd en er 
was, afgezien van de hoofdwerkplaatsen (Haarlem, Tilburg en 
Amersfoort), in de loop van de tijd geen compartimentering. Dat gold 
ook voor werkzaamheden als het bijwerken van verf-of spuitwerk, met 
de daaraan gekoppelde schuurwerkzaamheden. Voor het stralen van 
onderdelen was er een aparte zandstraalbak. Schilders hadden vaker de 
beschikking over persoonlijke beschermingsmiddelen. Tegelijkertijd 
waren daaromheen echter mensen onbeschermd met andere 
werkzaamheden bezig. Er heerste de mentaliteit van “het werk moet zo 
goed en snel mogelijk af”, hetgeen ten koste kon gaan van veilig werken 
volgens de regels.  
Lange tijd nuttigden werknemers hun eten en drinken in de werkplaats 
en werden zij niet hierop aangesproken. Er waren op sommige locaties 
wel afgezonderde pauzegelegenheden. Voor persoonlijke hygiëne was er 
voldoende douchegelegenheid en beschikten de werknemers over 
voldoende werkkleding, waaronder overalls en veiligheidsschoenen. 
Sinds de jaren zeventig en tachtig is er al aandacht voor geweest om 
veiligheid op een hoger niveau te krijgen. Het was een komen en gaan 
van systemen die hieraan zouden moeten bijdragen. Tot 2005 kan de 
veiligheidscultuur als reactief worden beoordeeld: veiligheid was 
aanwezig bij gratie van het incident. Met de invoering van BALANCE in 
2007 werd proactiever met veiligheid omgegaan. 
 
7. Wat was het arbogerichte beleid en hoe was de naleving? 
In theorie waren de arbobeleidvoornemens bij NS goed: men was op de 
hoogte van aankomende wettelijke regelingen en anticipeerde daarop. 
Dit werd vastgelegd in nota’s, handboeken en richtlijnen. Een 
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veiligheidsstructuur voor de werkplaatsen en onderhoudsbedrijven werd 
opgetuigd met ondersteuning van de grote Centrale Afdeling 
Arbeidsomstandigheden. 
In de praktijk (jaren zeventig en tachtig) lieten de uitvoering en 
naleving van het arbobeleid te wensen over. Dit werd in een 
auditrapport van de Arbeidsinspectie in 1993 kritisch beschreven. 
Jaarverslagen Arbo, Milieu en Spoorveiligheid meldden onvoldoende 
kennisniveau op het gebied van gevaarlijke stoffen en het niet op orde 
zijn van de wettelijk verplichte registraties als het Register Gevaarlijke 
Stoffen, Registratie kankerverwekkende stoffen en 
productveiligheidsbladen.  
Uit de gesprekken kwam naar voren dat sommige arbozorgprocessen als 
het geven van voorlichting en het houden van toezicht zwak werden 
ingevuld. Persoonlijke beschermingsmiddelen waren in voldoende mate 
aanwezig, maar toezicht op gebruik ervan werd nauwelijks gehouden. 
Adviseurs gaven aan dat het toezicht op veilig werken een grijs gebied 
was waarmee de ene leidinggevende veel serieuzer omging dan andere. 
Lijnfunctionarissen gaven aan dat NS in de jaren tachtig erg gericht was 
op kwaliteitsverbetering, waarbij men wilde voldoen aan allerlei 
certificeringseisen. Van 1995 tot 2002 was de focus gericht op 
verzelfstandiging en bezuiniging en werd aandacht voor kwaliteits- en 
veiligheidsprocessen verwaarloosd. Vanaf 2005 is er weer in 
geïnvesteerd om de processen goed op orde te brengen. Door 
certificeringseisen en hoge ongevallencijfers kwam hierin verandering 
met de aanstelling van hogere veiligheidskundigen op de werkplaatsen, 
samen met een centrale afdeling Veiligheid, Gezondheid & Milieu 
(VG&M). In 2007 werd het systeem BALANCE geïntroduceerd bij NS met 
een opleidingsbudget. Het doel van BALANCE was processen betreffende 
veiligheid continu meetbaar te maken en daardoor de veiligheidscultuur 
te verbeteren. Voor de één was het een instrument dat tot positieve 
cultuurverandering leidde, voor de ander een administratief instrument. 
De ongevalscijfers daalden en er ontstond een cultuur waar 
medewerkers elkaar aanspraken op onveilig gedrag. De gewoonte werd 
nu om te analyseren wat er fout kon gaan, voordat men aan het werk 
ging.  
 
8. Wat was de rol van alle betrokken partijen bij de gebruiken en de 
naleving van het arbogerichtbeleid? 
Vele partijen hadden een rol, hetzij formeel, hetzij in de praktijk, zoals 
die door NS werd ingevuld, bij de naleving van het arbogerichtbeleid.  
Medewerkers hebben het recht om te weten welke risico’s er zijn en 
welke maatregelen genomen worden. De belangrijkste verplichtingen 
van de werknemer zijn: het op de juiste wijze arbeidsmiddelen, 
gevaarlijke stoffen en persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken, 
meedoen aan voorlichting en instructie over veilig en gezond werken, en 
het melden van opgemerkte gevaren voor veiligheid en gezondheid.  
Direct leidinggevenden houden veiligheidstoezicht en fungeren als 
mentor voor nieuwelingen en cursisten (door de groepschef 
gedelegeerd).  
De werkgever/directie is op basis van de Arbowet primair 
verantwoordelijk voor het op orde hebben van alle wettelijke onderdelen 
van de arbobeleidscyclus. De ondernemingsraad (OR) en de werkgever 
moeten met elkaar samenwerken bij het uitvoeren van deze cyclus 
(artikel 12 Arbowet).  
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Veiligheidskundigen adviseren en verlenen bijstand aan de werkgever, 
werknemers en het vertegenwoordigend overleg op 
arbeidsveiligheidsterrein, zowel gevraagd als ongevraagd.  
De Veiligheid-, Gezondheid- & Milieucoördinator, een functie die sinds 
2008 bestaat, heeft als primaire taak deskundige ondersteunende 
werkzaamheden op het gebied van veiligheid, gezondheid 
(arbeidshygiëne) en milieu.  
De rol van Arbo- en Milieucoördinator op het gebied van arbozorg lijkt 
zich vooral te beperken tot de inventarisatie van gevaarlijke stoffen. Een 
taak die zowel voor arbo- als milieuzaken van belang is. De arbotaak 
lijkt niet goed van de grond te zijn gekomen.  
De Bedrijfsarts/arbodienst speelde aanvankelijk een sleutelrol in de 
gezondheidsbewaking, maar na circa 1995 werd deze rol marginaal door 
outsourcing van de voordien deskundige Interne arbodienst, en werd de 
bedrijfsarts vrijwel uitsluitend voor verzuimbegeleiding ingehuurd.  
De Arbeidsinspectie/Inspectie SZW heeft een controlerende, 
toezichthoudende rol, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen risico- 
en incidententoezicht. Uit de documenten blijkt dat de 
Arbeidsinspectie/Inspectie SZW geen structurele bemoeienis had met de 
NS-werkplaatsen, behalve een eenmalig groot inspectieproject (1995) 
en toezicht bij de asbestverwijdering. 
Leveranciers van verfproducten werkten samen met het Centrum 
Technisch Onderzoek van NS bij het ontwikkelen van loodvrije, 
chromaatvrije oplosmiddelarme verfproducten toen de 
gezondheidsrisico’s van deze bestanddelen duidelijk werden en 
wettelijke regelingen op dit terrein op komst waren.  
Ook leveranciers van treinstellen gaven duidelijke instructies voor 
gebruik van verfproducten voor onderhoud/revisie en eisten soms 
certificering en een hoger veiligheidsniveau om NS-werkplaatsen in 
aanmerking te laten komen voor onderhoud van die treinstellen. 
 
9. Waren de werknemers op de hoogte van vigerende normen, beleid en 
regelgeving over werken met chroom-6? 
Over het grootste deel van de onderzoeksperiode (1970-2015) kon uit 
de beschikbare documenten noch uit de gesprekken worden afgeleid dat 
de medewerkers op de hoogte waren van de normen, het beleid en de 
regelgeving rond het werken met stoffen die chroom-6 bevatten. Men 
was er niet mee bekend. 
Gelet op de onwetendheid over de mogelijkheid van blootstelling aan 
chroom-6 is dat niet verrassend. Dat wil niet zeggen dat er geen enkele 
kennis was bij de medewerkers, adviseurs of lijnfunctionarissen over 
normen, beleid en regelgeving voor de omgang met gevaarlijke stoffen 
in zijn algemeenheid. Er was echter geen specifieke kennis betreffende 
chroom-6. Uit de gesprekken is gebleken dat de kennis over omgaan 
met gevaarlijke stoffen niet bij iedereen aanwezig was. Bij degenen die 
wel daarover kennis hadden, is het oordeel over de effectiviteit van het 
beleid en de regelgeving binnen NedTrain/NS ambivalent: een deel was 
daar positief over en een ander deel negatief, omdat het niet of 
nauwelijks gevolgen had voor de dagelijkse praktijk. Deze kennis was 
opgeslagen in handboeken, werkinstructies en kwaliteitssystemen als 
‘Balance’.  
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10 Waren er adequate Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en 
werden deze gebruikt? 
Persoonlijke beschermingsmiddelen (kleding, handschoenen, 
adembescherming) waren in ruime mate beschikbaar, maar toezicht en 
draagdiscipline liet soms te wensen over. 
Bij veel werkzaamheden werden persoonlijke beschermingsmiddelen 
zoals adembescherming gebruikt, het laagste niveau van de 
arbeidshygiënische strategie. In de loop van de tijd zijn collectieve 
maatregelen ingevoerd, zoals bronafzuiging op schuurapparaten. Vooral 
het laatste decennium is daarbij gezocht naar innovatieve maatregelen, 
zoals afzuigramen. Een belangrijke individuele maatregel, het scheiden 
van werkzaamheden, is bij renovatie, ver- en nieuwbouw van 
werkplaatsen doorgevoerd.  
De beheersmaatregelen volgden overigens niet uit een beoordeling van 
de blootstelling aan chroom-6. Deze zogenoemde ‘nadere 
inventarisatieverplichting’ is pas uitgevoerd sinds de chroom-6-
problematiek bekend is. Hierdoor ontbrak lange tijd een onderbouwing 
van de gekozen beheersmaatregelen en was er geen inzicht in de 
gezondheidsrisico’s van medewerkers door de blootstelling aan  
chroom-6. 
In het verleden was weinig aandacht voor ‘indirecte blootstelling’10. 
Medewerkers zonder PBM werden blootgesteld door de werkzaamheden 
van een collega in de nabijheid. Met het scheiden van werkprocessen is 
deze blootstelling tegenwoordig meer onder controle gebracht.  
In Hoofdwerkplaatsen, vooral Haarlem, werden groot onderhoud en 
renovaties uitgevoerd onder optimale condities. Dit betekent niet dat er 
in de Hoofdwerkplaatsen geen blootstelling aan chroom-6 meer kan zijn 
geweest. Vooral het kleinschalig herstelwerk, het zogeheten 
‘postzegelen’ of ‘spot-repair’11, kan nog steeds hebben plaatsgevonden. 
Het is niet duidelijk geworden of een landelijk beleid is ingesteld waarin 
aangegeven werd welke werkzaamheden alleen nog in de 
Hoofdwerkplaats(en) mochten worden uitgevoerd. 
 
11. Waren de werkruimtes geschikt om activiteiten veilig uit te voeren? 
In de werkplaatsen was er aandacht voor veiligheid. Men was zich vooral 
bewust van risico’s, zoals werken op hoogte (op de trein), aan 
hoogspanning en op het spoor. Deze risico’s laten zich karakteriseren als 
‘als het mis gaat, gaat het goed mis’. NS was bekend met ongevallen. 
Het risico van blootstelling aan stof heeft wat dat betreft een ander 
karakter. Het (gezondheids)effect van de blootstelling is niet direct 
merkbaar, maar openbaart zich pas na jaren.  
De omstandigheden zijn in de loop der jaren verder verbeterd, doordat 
er veel nieuw- en verbouw plaatsvond. 
De werkzaamheden vonden veelal in verschillende loodsen plaats. Zeker 
met de toenemende aandacht voor stofbeheersing zijn de 
werkzaamheden strikter gescheiden of zelfs verplaatst naar locaties met 
de juiste voorzieningen.  
Er was vrijwel altijd en overal de mogelijkheid om na de 
werkzaamheden te douchen. Men had altijd voldoende beschikking over 
schone werkoveralls. Eten en drinken vonden doorgaans op de werkplek 

 
10 Blootstelling aan bijvoorbeeld schuurstof of lasrook door werkzaamheden van een collega. 
11 ‘Spotrepair’ of ‘postzegelen’: reparatie van een klein oppervlak, waarbij geschuurd en/of geslepen, 
geplamuurd en geverfd (spot-painten) wordt. 
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plaats, maar gaandeweg werd dat steeds minder. Anno 2020 komt dit 
bij uitzondering nog steeds voor.  
 
Kanttekeningen 
Twee belangrijke kanttekeningen bij de interpretatie van de bevindingen 
zijn ‘selectieve informatie’ (informatiebias) en het ‘haperende 
geheugen’(herinneringsbias). Het is niet zozeer de vraag of deze een rol 
gespeeld hebben, als wel in welke mate deze van invloed zijn op de 
bevindingen. Zo is duidelijk dat de onderzoekers niet uit alle ooit 
beschikbaar geweest zijnde documenten hebben kunnen putten. 
Sommige archieven zijn namelijk niet bewaard gebleven (de 
bewaartermijn verstreek na zeven jaar, of ze zijn bij verhuizing maar 
voor een deel meegenomen). Sommige deelnemers werden verzocht 
diep (ver terug in de tijd) in hun geheugen te graven om de gevraagde 
informatie boven water te krijgen. Door systematische bevraging, het 
stellen van feitelijke vragen en ook bevragingen van meerdere 
personen, hebben wij er als onderzoekers vertrouwen in dat er een 
consistent beeld uit de gesprekken naar voren is gekomen.  
 
We zijn van mening dat beantwoording van de onderzoeksvragen niet 
wezenlijk tot andere antwoorden zou hebben geleid door bestudering 
van méér documenten, het spreken van andere (oud-)werknemers of 
minder herinneringsbias. Er zijn immers geen aanwijzingen dat de 
verkregen informatie en de gevoerde gesprekken niet aselect zijn 
geweest. 
 
Aan het eind van hoofdstuk drie staat een epiloog, die nader ingaat op 
de periode 2015-2020. 
 
Dankwoord 
Het belangrijkste werk is verricht door alle (oud-mede)werkers van NS 
door hun bereidheid deel te nemen aan de gesprekken en het delen van 
hun openhartige reacties. Veel dank daarvoor!   
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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding voor het onderzoek 
In 2014 komen de zorgen van oud-POMS12 medewerkers (destijds, 1993 
– 2006, onderdeel van Defensie, landmacht) over het werken met 
chroom-6 in de openbaarheid. Aanleiding hiervoor was dat zij veel van 
hun oud-collega’s al op relatief jonge leeftijd zagen wegvallen in 
combinatie met resultaten van eerder uitgevoerde chroom-6-metingen 
op de POMS-sites. Daarnaast speelde ook een bodemonderzoek op een 
NAVO-site een rol. Dat onderzoek liet zien dat er sprake was van 
overschrijding van bodem- en grondwaterwaarden van een aantal 
stoffen, waaronder chroom-6. Beide gebeurtenissen leidden tot een 
serie onderzoeken naar blootstelling aan chroom-6 en de gevolgen 
daarvan13. 
 
In september 2015 attendeerde een oud-medewerker van de gemeente 
Tilburg deze gemeente op de mogelijke aanwezigheid van chroom-6 in 
de primer, verf of laklaag van oude treinstellen. Bij het uitvoeren van 
werkzaamheden aan deze treinstellen kan chroom-6 vrijkomen: in de 
vorm van stof tijdens het schuren of slijpen, of in de vorm van rook 
tijdens het lassen. Uitkeringsgerechtigden (oud-tROM14-deelnemers), en 
oud-werknemers tROM (trajectbegeleiders, stagiaires, adviseurs) 
hebben destijds (2004–2011) werkzaamheden uitgevoerd aan deze 
treinstellen in twee gebouwen op het voormalige terrein van NS in 
Tilburg. Ze zijn toen mogelijk blootgesteld geweest aan chroom-6. Ook 
rond deze situatie is een aantal onderzoeken uitgevoerd, onder meer 
naar de blootstelling, effecten, bejegening en arbeidsomstandigheden 
van deze oud-tROM-deelnemers en werknemers15. 
 
NS trof in juni 2015 chroom-6 aan in oude verflagen van een aantal 
treinen. (Oud-)medewerkers van NS konden daardoor blootgesteld zijn 
geweest aan chroom-6 tijdens werkzaamheden aan deze treinen in het 
verleden en sommigen ook nog in het heden. Op verzoek van NS heeft 
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek 
uitgevoerd naar chroom-6 en mogelijke risico’s voor de gezondheid van 
(oud) medewerkers van NS. Dit NS-onderzoek is in 2018 gestart. 
 
Het doel van het hoofdonderzoek naar hoe NS en NedTrain in het 
verleden met chroom-6 zijn omgegaan, was om inzicht te krijgen in: 

1. Hoe er bij NS gewerkt met chroom-6-houdende verf en -
materialen. 

2. Hoe NS/NedTrain zijn omgegaan met voorschriften voor veilig 
werken. 

 
12 POMS-sites: Prepositioned Organizational Material Storage-sites: plaatsen voor opslag en onderhoud van 
Amerikaans legermateriaal. Deze sites waren in de periode 1983-2006 gevestigd in Brunssum, Coevorden, Ter 
Apel, Eygelshoven en Vriezenveen en vielen toen onder Defensie. 
13 Chroom-6 op de POMS-locaties van Defensie: gezondheidseffecten en verantwoordelijkheden. Bevindingen 
uit het onderzoek op hoofdlijnen. RIVM-rapport 2018-0061. 
14 tROM: Tilburgse en Regionale bedrijven Ondernemen Maatschappelijk, een arbeidsreintegratieproject. 
15 Chroom-6 bij het re-integratieproject tROM: gezondheidsrisico’s en verantwoordelijkheden. Bevindingen uit 
het onderzoek op hoofdlijnen. RIVM-rapport 2018-0164. 
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3. In welke mate (oud-)medewerkers van NS/NedTrain in contact 
zijn gekomen met chroom-6 tijdens het werk (blootstelling). 

4. Wat mogelijke gevolgen voor de gezondheid konden zijn. 
 

1.2 Doel van dit deelonderzoek WP8 en de onderzoeksvragen 
Dit onderzoek werd uitgevoerd in verschillende werkpakketten. In dit 
rapport hebben we het over de resultaten van één van deze 
werkpakketten, namelijk WP8. Het doel van dit deelonderzoek (WP816) 
was in kaart te brengen welke regels/regelgeving van toepassing waren 
voor de NS tijdens de blootstelling van de (oud-)werknemers en hoe er 
feitelijk gewerkt is. Dit geeft inzicht in de eerste twee doelstellingen van 
het hoofdonderzoek17 (zie ook Syntheserapport). In het bijzonder gaat 
het om de beantwoording van de onderzoeksvragen voor WP8, zoals die 
door de Stuurgroep Chroom-6 NS18 zijn gesteld19,20 en door de 
Klankbordgroep en het WP8-projectteam van het RIVM zijn gegroepeerd 
en vastgesteld (zie Tabel 1). 
 
Tabel 121 Onderzoeksvragen zoals gesteld door de Stuurgroep. Rechter kolom: 
nummering van vragen in het rapport op basis van advies Inhoudelijke 
Klankbordgroep. 

Onderzoeksvraag nummer 

5. Sinds wanneer was er bij de NS bekend dat chroom-6 schadelijk is 
voor de gezondheid, en sinds wanneer had dit bekend moeten zijn?  

1a 

6. Was er binnen de NS bekend dat chroom-6 schadelijk is voor de 
gezondheid?  

1b 

7. Was er binnen de NS bekend dat er mogelijk blootstelling aan 
chroom-6 kon plaatsvinden?  

1c 

8. Zijn er in het verleden medische onderzoeken uitgevoerd, waarbij 
specifiek de blootstelling aan chroom-6 is onderzocht?  

2 

9. Zijn er in het verleden op de blootstelling aan chroom-6 door de 
arbeidsinspectie onderzoeken uitgevoerd?  

3a 

10. Is er een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op de 
blootstelling aan chroom-6 uitgevoerd?  

3b 

11. Zijn er arbeidshygiënische metingen verricht tijdens de activiteiten, 
waarbij (mogelijk) blootstelling aan chroom-6 van toepassing is?  

3c 

12. Welke afwegingen hebben plaatsgevonden over het al dan niet 
blijven toepassen van chroom-6, toen de effecten op de gezondheid 
bekend werden?  

4 

 
16 Het chroom-6 NS-onderzoek is verdeeld in drie werkpakketten, waaronder blootstelling (WP4) en 
risicoschatting (WP6), en het in kaart brengen van de regelgeving en werkwijze (WP8). 
17 RIVM-rapport 202x-xxx. 
18 De Stuurgroep chroom-6 NS was de opdrachtgever van het onderzoek, een onafhankelijke commissie 
chroom-6 (https://www.ns.nl/binaries/_ht_1565705662110/content/assets/ns-nl/over-ns/leden-
onafhankelijke-commissie-chroom.pdf) adviseerde NS over het onderzoek. Een Inhoudelijke Klankbordgroep 
toetste onderzoeksplannen en resultaten op wetenschappelijke en maatschappelijke kwaliteit. 
https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/onderzoekns/fase1. 
19 https://www.rivm.nl/documenten/vastgestelde-onderzoeksvragen-chroom-6-ns. 
20 Bij het opstellen van de vragen zijn vragen gebruikt uit eerder onderzoeken naar chroom-6 bij POMS en 
tROM. Zie RIVM-rapport 2018-0061 (POMS) en RIVM-rapport 2018-0164 (tROM). 
21 Vragen 1 tot en met 4 gaan over blootstelling en worden in WP4 behandeld. 

https://www.ns.nl/binaries/_ht_1565705662110/content/assets/ns-nl/over-ns/leden-onafhankelijke-commissie-chroom.pdf
https://www.ns.nl/binaries/_ht_1565705662110/content/assets/ns-nl/over-ns/leden-onafhankelijke-commissie-chroom.pdf
https://www.rivm.nl/chroom-6-en-carc/onderzoekns/fase1
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Onderzoeksvraag nummer 

13. Wat was de zorgplicht van de NS voor (ex-)werknemers die met 
chroom-6 werken?  

5a 

14. Wat waren normen/wetgeving van chroom-6 voor (ex-) werknemers 
van NS?  

5b 

15. Wat waren de gebruiken (mores) binnen de NS voor (ex-) 
werknemers die met chroom-6 werken?  

6 

16. Wat was het arbogericht beleid binnen de NS voor (ex-) 
werknemers die met chroom-6 werken?  

7a 

17. Op welke wijze werden arbogericht beleid, zorgplicht en 
beschermingsmaatregelen nageleefd?  

7b 

18. Wat was de rol/verantwoordelijkheid betreffende gebruiken en de 
naleving van arbogericht beleid, zorgplicht en 
(beschermingsmaatregelen: zie vraag 16 en 17) van: medewerkers, 
leidinggevenden, medezeggenschap, veiligheidsfunctionarissen, 
arbeidsinspectie en leveranciers?  

8 

19. Waren de werknemers op de hoogte van vigerende normen, beleid 
en regelgeving voor het werken met stoffen die chroom-6 bevatten?  

9 

20. Waren er adequate beschermingsmiddelen beschikbaar en werden 
deze daadwerkelijk gebruikt? 

10a 

21. Welke beschermingsmaatregelen werden bij de NS toegepast om 
(ex-)werknemers te beschermen tegen blootstelling aan chroom-6? 
Zijn deze toegepast conform de arbeidshygiënische strategie? 

10b 

22. Was de ruimte waarin de mogelijke blootstelling heeft 
plaatsgevonden, geschikt om de activiteiten veilig te kunnen 
uitvoeren? 

11 
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2 Uitvoering 

2.1 Documentanalyse en gesprekken met betrokkenen 
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen zijn de volgende 
analyses uitgevoerd: 

1. Documentanalyse (DA). 
2. Aanvullende Analyse (AA) aan de hand van gesprekken. 

 
2.1.1 Documentanalyse (DA) 

De analyse van de door de NS verzamelde en beschikbaar gestelde 
documenten vormde het startpunt van het onderzoek en was leidend 
voor de inhoud en aanpak van de aanvullende analyses (AA). Het betrof 
ruim 1.280 documenten (zie Bijlage 3) 
Deze documenten zijn gepseudonimiseerd en vervolgens beschikbaar 
gesteld aan de onderzoekers door het Centrum voor 
Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP). 
 
De NS-documentenset is tot stand gekomen na een onderzoek in 
opdracht van NS ‘naar documentatie om zo veel mogelijk (indirect) 
bewijsmateriaal te vinden dat een beeld kan geven hoe medewerkers in 
contact zijn geweest met chroom-6 in de periode 1975 tot heden 
(2017)’22. Hiervoor is gezocht naar documenten in het Utrechts Archief 
(centraal) en documenten in NS-locaties (decentraal: werkplaatsen en 
servicelocaties). Het is niet duidelijk geworden hoeveel documenten het 
hadden kunnen zijn. Uiteindelijk heeft het betreffende onderzoek ruim 
6.000 documenten opgeleverd, na selectie (op basis van het concept 
‘conserveren’23) zijn ruim 1.280 documenten ter beschikking gesteld aan 
de onderzoekers van het NS-chroom-6-onderzoek. 
De documenten betroffen onder meer onderzoeksrapporten (>7 
procent), Arbojaarverslagen, handboeken, kennismappen, 
milieuverslagen of –jaarplannen, schade- en herstelrapporten van 
treinstellen, en veiligheidsinformatiebladen (>20 procent). Een groot 
deel van de documenten, afgezien van de veiligheidsinformatiebladen, 
kwam van de Hoofdwerkplaats Haarlem en/of had betrekking hierop 
(circa 28 procent). Het oudste document dateerde uit 1960; het meest 
recent bestudeerde document uit 201724. 
In aanvulling op de 1.285 documenten die de NS beschikbaar stelde, 
hebben de onderzoekers ook een eigen literatuurrecherche uitgevoerd. 

 
22 Projectverslag en –verantwoording Documentatieonderzoek Chroom-6 (jan-mei 2017). 
23 Voor de selectie van documenten is het concept ‘conserveren’ uitgangspunt geweest. Het betreft conserveren 
van rijdend treinmaterieel, vooral loc’s, treinstellen en goederenwagons. Hierbij is gekeken wat ‘conserveren’ in 
verschillende tijdperioden betekende. In het algemeen betekent dit het proces van constateren dat verf 
vervangen moest worden tot het opnieuw aanbrengen ervan en alles wat daartussen zat. In de jaren zeventig 
betekende conserveren datgene wat de meester-gezel-schilder bepaalde op basis van zijn ervaring, of wat er in 
zijn schildersboekje stond. In de jaren anno nu bepaald een NEN-ISO-norm wat er onder conserveren wordt 
verstaan. Dit proces gaat dan over verschillende afdelingen en personen (engineering, inkoop, 
schildersafdeling) en beschrijft verschillende processen: hoe de verflaag eraf moet, met welke middelen en 
beschermingsmiddelen, hoe lang de verflaag mee moet, welke componenten erop moeten, hoe dik deze erop 
moeten, enzovoort). Deze inzichten zijn bepalend geweest voor beantwoording van de vraag welke documenten 
wel en welke documenten niet werden opgenomen. 
24 In 2020 is de keuze gemaakt om geen nieuwe documenten over de periode 2018 tot en met 2020 meer op te 
vragen. Het bestuderen van nieuwe documenten en vervolgens het opnieuw organiseren van groepsgesprekken 
om informatie uit de documenten te verifiëren, zou leiden tot een langere onderzoeksduur. Bovendien zou het 
geen belangrijke nieuwe informatie opleveren over de totale onderzoeksperiode. 
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De documentanalyse is in 2018 uitgevoerd. Deze richtte zich op de 
beantwoording van de onderzoeksvragen 1 tot en met 11 (zie Tabel 1). 
Allereerst werd een analyseprotocol opgesteld. Hiervoor zijn alle 
documenten met hun inhoud beschreven en is bepaald welke 
documenten relevant waren. Vervolgens is van de relevante 
documenten een samenvatting gemaakt en hun bijdrage beschreven 
aan de beantwoording van de onderzoeksvragen. De laatste stap was 
het samenvoegen van deze samenvattingen en bijdragen. Dit was de 
basis voor de beantwoording van de onderzoeksvragen. 
 

2.1.2 Aanvullende Analyse (AA)25 
De RIVM-onderzoekers van WP8 hebben naast de documentanalyse nog 
een aanvullende analyse (AA) uitgevoerd. Dit betroffen gesprekken 
(interviews en groepsgesprekken), locatiebezoeken en analyse van de 
aanvullende informatie en documenten, die tijdens de gesprekken en 
bezoeken naar boven waren gekomen. De individuele interviews vonden 
plaats met lijnmanagers en adviseurs. De groepsgesprekken met alle 
overige betrokkenen. 
Het doel van de interviews en groepsgesprekken was tweeledig. 
Enerzijds ging het om aanboren van kennis die de documentanalyse niet 
had opgeleverd (aanvullen van ‘witte vlekken’). Anderzijds was het een 
eerste toetsing van de in de documenten beschreven situatie, zoals deze 
door de (oud-)NS'ers was beleefd (triangulatie26).  
De gesprekken werden aan de hand van een van tevoren opgesteld 
interviewprotocol afgenomen (zie bijlage Gespreksprotocol). Tijdens de 
gesprekken was er ruimte voor eigen inbreng van de 
gespreksdeelnemers. 
 
In totaal zijn 7.279 personen aangeschreven met het verzoek om deel 
te nemen aan het onderzoek of zich te laten inschrijven bij het CAOP. 
Dit betrof 2.800 huidige werknemers van NS, 2.659 oud-werknemers, 
circa 950 uitzendkrachten, en ongeveer 80 door arbodiensten en 
ongeveer 790 door schoonmaakbedrijven aangedragen personen)  
Van de in tot totaal 7.279 personen zijn 79427 personen geselecteerd 
om deel te nemen (december 2019). Later zijn hier nog 55 
schoonmakers aan toegevoegd. In totaal is dat 12 procent28 van alle 
personen die zijn aangeschreven. 
 
De werving van deelnemers voor de groepsgesprekken is via vijf 
verschillende routes gegaan: 

1. (Oud-)NS'ers via de OR van de NS: in de zomer van 2019 had 
zich een aantal (oud)NS'ers bij de OR gemeld, dat belangstelling 
had voor onderzoekdeelname. Een aantal van hen is geselecteerd 
voor een vooronderzoek.  

2. Schoonmakers zijn geworven via de schoonmaakbedrijven die 
door NS waren ingehuurd.  

3. Oud-NS-werknemers zijn via het SPF29 benaderd.  
 
25 Deelnemers (werknemers) betrof: oud NS'ers (62 procent), NS'ers (34 procent) en uitzendkrachten (4 
procent). 
26 Triangulatie: het toepassen van meerdere onderzoeksmethoden om de validiteit van het onderzoek te 
vergroten. 
27 Dit is het aantal deelnemers dat een van de onderzoekslocaties (zie onderstaand) had aangegeven als 
werkplek. 
28 ((794+55)/7279)*100%)= 12% 
29 SPF: Spoorweg Pensioen Fonds 
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4. Uitzendkrachten zijn via uitzendbureaus geworven.  
5. Huidige werknemers zijn geworven door het CAOP.  

 
De werving van deelnemers aan de interviews (lijnmanagers en 
adviseurs) is met de hulp van de NS uitgevoerd. De NS hebben een lijst 
aangeleverd met potentiële deelnemers ((oud-)medewerkers). Het RIVM 
heeft op basis van deze lijst een selectie gemaakt en deze personen 
benaderd voor onderzoekdeelname. 
Deze selectie vond plaats op basis van criteria die uit de 
documentanalyse naar voren waren gekomen. Daarbij is geprobeerd om 
een zo goed mogelijke spreiding van gesprekspartners te verkrijgen wat 
betreft relevante functies, locaties en tijdspannes. Onderstaand diagram 
geeft dit weer op hoofdlijnen voor één van de locaties. 
 

Figuur 1 Vereenvoudigd organogram van NS. 
 
Het merendeel van de gesprekken is in 2020 uitgevoerd. Het CAOP 
ondersteunde de gesprekken in praktische zin. Ze registreerden de 
deelnemers en planden de groeps- en individuele gesprekken. Aan de 
onderzoekers stelden zij een geanonimiseerd bestand met 
geregistreerde (oud)-werknemers ter beschikking. Dit bestand bevatte 
onder meer van elke werknemer het CAOP-registratienummer, de 
functie en de gewerkte periode.  
Geïnterviewden hadden altijd het recht om af te zien van (verdere) 
onderzoekdeelname. Eén deelnemer heeft hiervan gebruikgemaakt. De 
procedure en rechten van de geïnterviewden werden hen aan het begin 
van het traject uitgelegd en de deelnemers hebben een 
bewustbereidverklaring ('informed consent') ondertekend. De 
bewustbereidverklaring betrof de werving, het interview/gesprek, en het 
gespreksverslag. 
 
De gesprekken werden genotuleerd en/of opgenomen. Van de notulen 
en/of opnames werd een transcript gemaakt. Dit transcript was de basis 
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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. Van elke deelnemer werd zijn of haar bijdrage aan de 
beantwoording van een onderzoeksvraag geregistreerd. De 
beantwoording van de onderzoeksvragen is een synthese van alle 
bijdragen. Voor de verslaglegging zijn van 126 deelnemers de 
gespreksverslagen gebruikt voor dit deel van de analyse. Hierbij is 
onderscheid gemaakt in drie groepen deelnemers.: 

a. (oud-)werknemers van de werkvloer inclusief elf schoonmakers 
(n=94). 

b. (oud-)adviseurs: arbeidshygiënisten, HSE-adviseurs, 
bedrijfsartsen (n=10). 

c. (oud-)lijnverantwoordelijken: afdelingshoofden, hoofden van 
dienst, hoofden van locaties, directieleden NS (n=22). 

 
De transcripten en eventuele geluidsopnamen werden na vaststelling 
van de eindrapportages gewist. De gespreksverslagen zijn 
geanonimiseerd toegevoegd aan het projectdossier. 
 
De onderzoekers hebben ook verschillende NS-locaties bezocht: de 
Hoofdwerkplaats Haarlem (tweemaal), het Onderhoudsbedrijf Maastricht 
(allebei inclusief toelichting en rondleiding), en het Componentenbedrijf 
Berkel-Enschot. 
 

2.2 Deelnemers en functies 
Op basis van het aantal aanmeldingen per locatie is het aantal uit te 
nodigen deelnemers bepaald: van een locatie waar meer werknemers 
zich hadden aangemeld, zijn uiteindelijk ook meer mensen uitgenodigd. 
Per locatie is ook gekeken naar een goede verdeling van functies 
(bijvoorbeeld schilder- en verspanende werkzaamheden)30 en van 
werkzame periode. Op deze manier is gepoogd een zo goed mogelijke 
selectie van deelnemers te krijgen over alle locaties, relevante functies 
en werkzame periode.  
In de zomer van 2019 is een vooronderzoek uitgevoerd. Hieraan hebben 
dertien (oud-)werknemers deelgenomen: negen werkvloer, één 
adviseur, drie lijnmanagers. Voor het hoofdonderzoek zijn 140 
werknemers van de werkvloer uitgenodigd en is met 74 van hen 
uiteindelijk gesproken. Dit is een respons van 53 procent (74/140). 
Aanvullend hierop hebben 55 schoonmakers zich gemeld voor deelname 
aan een gesprek, waarvan er vijftien werknemers zijn geselecteerd (op 
basis van locatie, functie en periode). Met elf van hen is uiteindelijk een 
gesprek gevoerd. Dit is een respons van 73 procent (11/15). Als laatste 
zijn er negen gesprekken met (oud) adviseurs en negentien gesprekken 
met (oud) lijnmanagers gevoerd.  
In totaal is met 126 mensen een gesprek, individueel dan wel in een 
groepsverband, gevoerd. De gemiddelde leeftijd bij deelname was 
 
30 Voorbeelden van functies van deelnemers: functies werknemers: alround medewerker, materieel transport, 
asbest medewerker, (bots)bankwerker, carrosserie bewerker, dieselmonteur, draaier, electricien, 
werplaatsassisstent, gritstraalcabine, groepschef, hoofdmonteur, interieurmedewerker, kalibratiemedewerker, 
kuilwielbankdraaier, lasser, lichterij (revisie), (deur-, electro-, praktijk)monteur, persmeester/pneumatiek, 
plaatwerker, pneumatisch specialist, praktijkopleider vakschool, procesleider, proefritleider, schadeherstel 
casco, schilder, spuiter, stoffeerder, timmerman, treindienstleider. Functies adviseurs: arbeidsdeskundige, 
arbeidsveiligheid, bedrijfsarts, bedrijfsverplegkundige, HSE-deskundige, arbeidhygienist. Functies lijn zijn: 
directieleden, directeur Hoofdwerkplaats groepschef, locatiemanagers/productiemanager, teamleider. 
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ongeveer 62 jaar31. De deelnemers zijn, gemiddeld, ongeveer 28 jaar in 
dienst (geweest)32 bij de NS. Bijna alle deelnemers waren mannen. 
 

2.3 Locaties 
Het onderzoek richt zich op veertien onderhouds- en revisielocaties en 
servicebedrijven op regioniveau Sommige locaties zijn inmiddels 
gesloten.  
Het gaat om de volgende, huidige, onderhouds- en revisielocaties en 
servicebedrijven33: 

• Berkel-Enschot (sinds 2011: Componentenbedrijf). 
• Eindhoven (Servicebedrijf). 
• Maastricht (Onderhoudsbedrijf). 
• Leidschendam (Onderhoudsbedrijf). 
• Hengelo (Technisch Centrum, Onderhoud). 
• Haarlem (Revisiebedrijf, treinmodernisering, revisie treinstellen). 
• Amsterdam Zaanstraat (Onderhoudsbedrijf, filiaal Haarlem). 
• Onnen (Onderhoudsbedrijf). 
• Rotterdam Waalhaven (Servicebedrijf). 
• Amsterdam Watergraafsmeer (Onderhoudsbedrijf). 
• Tilburg (tot 2011, Revisie locomotieven, Revisiebedrijf). 
• Feijenoord. 
• Zwolle (tot 2012, Onderhoudsbedrijf). 
• Amersfoort (tot 2000, Wagenwerkplaats, onderhoud 

goederenwagons) 
 
Deze locaties zijn gekozen, omdat naar alle waarschijnlijkheid in de 
meeste ervan sprake is geweest van werken met of aan chroom-6-
houdende materialen (zoals verven, verspanen en lassen), blijkend uit 
een verkenning van WP4 (Blootstelling). 
 

2.4 Periode 
De onderzoeksperiode loopt van 1970 tot en met 202034.  
Alhoewel er al langer spoorvervoer was in Nederland, bestaan de NS als 
zodanig sinds 191735. In deze rapportage spreken we van NS voor de 
gehele onderzoeksperiode. Het onderdeel ‘Service, Onderhoud en 
Modernisering’ valt tegenwoordig onder NS Operatie, maar in het 
verleden was het onderdeel van NedTrain36. Wanneer we in dit 
onderzoek over NS37 spreken, bedoelen we NedTrain, NedTrain-locaties, 
de werknemers en de organisaties erom heen.  
 

 
31 Standaardafwijking: 9. 
32 Standaardafwijking: 13. 
33 Respondenten per locatie: Berkel-Enschot: 4, Eindhoven: 5, Maastricht: 13, Leidschendam: 12, Hengelo: 3, 
Haarlem: 28, Amsterdam Zaanstraat + Watergraafsmeer: 7, Onnen: 11, Rotterdam Waalhaven – Feyenoord: 5, 
Tilburg: 16, Zwolle: 10, Utrecht: 1, Amersfoort: 5. 
34 Formeel loopt de onderzoeksperiode tot en met 2020. Voor sommige activiteiten loopt deze periode eerder 
af, bijvoorbeeld: voor de documentanalyse loopt de periode tot de meest recente dagtekening van beschikbaar 
gestelde documenten, tot en met 2017. 
35 In 1917 gingen 4 spoorwegondernemingen samenwerken en werd de belangenmaatschap Nederlandse 
Spoorwegen opgericht. Dit mondde op 2 augustus 1937 uit in een fusie en de oprichting van de N.V. 
Nederlandsche Spoorwegen. 
36 In 1999 ontstond NedTrain, voor die tijd heette het NS-Materieel. In 2017 is NedTrain samen met NS 
Reizigers NS Operatie gaan vormen. Treinmodernisering en O&S waren onderdelen van NedTrain en zijn nu 
onderdelen van NS Operatie. 
37 Wanneer we over NS spreken, bedoelen we NedTrain of een vergelijkbaar afgeleid organisatiedeel van NS 
met eenzelfde functie onder een andere naam in de periode 1970 tot en met 2020. 
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Feitelijk loopt de onderzoeksperiode waarin systematisch onderzoek is 
gedaan op basis van documenten tot op het moment van het meest 
recente document  (2017). Er is onderzocht hoe er in die periode met 
voorschriften is omgegaan en hoe er feitelijk is gewerkt. De situatie in 
het heden (2018 tot en met 2020) is dus niet systematisch onderzocht. 
Daarom valt een beoordeling van de huidige manier van werken buiten 
het bestek van deze rapportage. NS geeft aan vanaf 2015 maatregelen 
betreffende chroom-6 te hebben genomen. Aan het eind van hoofdstuk 
3 staat een epiloog (3.5) die nader ingaat op de genomen maatregelen 
in de periode van 2015 tot 2020. Er is voor de periode 2015 tot en met 
2020 gekozen, omdat er weinig documenten van na 2015 waren. 
Informatie over maatregelen en beleid na 2015 is achteraf van de NS 
verkregen. Daarom krijgt die ook een plaats in de epiloog. 
 
Voor dit onderzoek zijn twee jaartallen bijzonder relevant in verband 
met de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet): 1983 en 1994. 
In 1983 werd de huidige Arbowet van kracht. Deze verving de 
(herziene) Veiligheidswet uit 1933. In 1994 is een aantal majeure 
wijzigingen doorgevoerd. In 1999 en daarna zijn nog een aantal grote of 
minder grote wijzigingen in de Arbowet aangebracht (zie ook Bijlage 4). 
 

2.5 Bias (vertekening) 
Bij een gehanteerde methodiek als bij het onderhavige onderzoek 
(historisch documentenonderzoek, gesprekken over gebeurtenissen in 
het verleden) is het niet zozeer de vraag óf er bias (vertekening) zal 
optreden, maar in welke mate dit zal zijn en in hoeverre dit de 
bevindingen beïnvloedt. 
Twee vormen van bias zijn voor dit onderzoek in het bijzonder van 
belang: selectie- en herinneringsbias.  
Selectiebias betreft het verschijnsel dat de geselecteerde deelnemers 
geen goede afspiegeling vormen van de populatie die centraal staat in 
het onderzoek. Voor dit onderzoek betekent dit de mate waarin de 
beschikbare documenten of de gesproken (oud-)NS’ers een goede 
afspiegeling vormen van alle beschikbare documenten of alle (oud-
)NS’ers. 
Herinneringsbias verwijst naar het verschijnsel dat de impact van een 
gebeurtenis in het verleden op een respondent de herinnering in het 
heden beïnvloedt. In dit onderzoek betekent dit de mate waarin 
deelnemers zich gebeurtenissen uit het verleden (periode 1970 tot en 
met 2020) nog kunnen herinneren. 
Paragraaf 4.2 bespreekt in welke mate er bij dit onderzoek sprake is van 
beide biasvormen. 
  



RIVM-rapport 2022-0025 

Pagina 31 van 195 

3 Beantwoording van de onderzoeksvragen 

3.1 Introductie 
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de onderzoeksvragen die door de 
Stuurgroep Chroom-6 NS zijn gesteld aan het RIVM (zie Tabel 1). Als 
dat van toepassing is, wordt ingegaan op het uitblijven van een 
antwoord. 
 
De antwoorden op de onderzoeksvragen zijn telkens volgens dezelfde 
systematiek opgebouwd: 

1. Vraag: onderzoeksvraag, zoals door de Stuurgroep Chroom-6 NS 
is aangereikt en vervolgens vastgesteld door de Klankbordgroep 
en het onderzoeksteam. 

2. Beoordelingskader: verheldering en afbakening van de 
beantwoording van de vraag. 

3. Antwoord: antwoord op de vraag. 
4. Toelichting op het antwoord. 

De toelichting is onderverdeeld naar Documentanalyse (DA) en 
Aanvullende Analyse (AA).  
Daar waar het informatie uit de gesprekken betreft, is de 
volgende driedeling gemaakt (tussen haakjes het aantal mensen 
dat gesproken is): 
• (oud-)werknemers van de werkvloer; 
• (oud-)adviseurs: arbeidshygiënisten, HSE-adviseurs, 

bedrijfsartsen; 
• (oud-) lijnverantwoordelijken: afdelingshoofden, hoofden van 

dienst, hoofden van locaties, directieleden. 
 
De eerste drie paragrafen (1. Vraag, 2. Beoordelingskader, 3. 
Antwoord) geven een kort en bondig antwoord op de vraag. De 
Toelichting (4) geeft verdiepende informatie en detailinformatie uit de 
documenten en de gesprekken.  
 
Tussen sommige vragen bestaat overlap in de beantwoording van de 
vraag. Deze overlap is met opzet gehandhaafd. Op deze manier kunnen 
vragen onafhankelijk van elkaar worden gelezen. 
Is er geen informatie te melden bij een van de onderscheiden groepen 
waarmee is gesproken? Dan wordt dit aangegeven met een 
gedachtestreepje (-). 
NB: De beantwoording van de vragen en de toelichting op de 
antwoorden is gebaseerd op documenten (DA) en op gesprekken (AA). 
Soms komen deze niet met elkaar overeen. Dan is er een verschil 
tussen de ‘papieren werkelijkheid’ van de documenten en de ‘ervaren 
werkelijkheid’ van de gesprekken. Door deze twee samen te voegen, is 
in zo'n geval tot een zo evenwichtig mogelijk antwoord gekomen. 
 
Het onderzoek heeft ook enkele onderzoeksvraag-overstijgende 
bevindingen opgeleverd over arbozorg, gevaarlijk(e) stof(fen), kennis en 
kennisdeling. Deze komen eerst aan de orde in de volgende paragraaf 
(3.2), voordat paragraaf 3.3 de onderzoeksvragen beantwoordt.  
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3.2 Vraagoverstijgende bevindingen 
Tijdens de documentanalyse (DA) en ook de aanvullende analyse (AA, 
gesprekken) kwamen onderwerpen aan bod die niet direct de 
beantwoording van een onderzoeksvraag dienden. Deze kunnen het 
begrip verhogen van het functioneren van NS betreffende 
arbeidsomstandigheden, in het bijzonder gevaarlijke stoffen en vooral 
chroom-6. Het gaat om de volgende vier bevindingen: 
 
1. Organisatie Arbozorg (chronologisch overzicht) 
Vanaf 1951 tot 1996 had NS een eigen (interne) arbodienst. Elke 
vestiging had een eigen een team, bestaande uit een bedrijfsarts, een 
bedrijfsverpleegkundige en een maatschappelijk werker. Het boekje van 
Tilburg (1977) zegt hierover: “De bedrijfsarts speelt niet alleen een rol 
bij de begeleiding van arbeidsongeschikt personeel, doch bewaakt 
tevens de arbeidsomstandigheden uit oogpunt van ergonomie en 
gezondheid.” De bedrijfsartsen hadden maandelijks een landelijk 
overleg.  
Centraal (in Utrecht) werkten psychologen, veiligheidskundigen als de 
Centrale NS Veiligheidsdienst, en ergonomen en arbeidshygiënisten als 
de Centrale Adviesgroep Ergonomie. De bedrijfsgezondheidsdienst was 
samen met de Centrale adviesgroep Ergonomie en de Centrale NS 
Veiligheidsdienst onderdeel van de Service Eenheid 
Arbeidsomstandigheden (SE Arbo), de “Rolls-Roys onder de 
arbodiensten”, zoals een bedrijfsarts trots memoreerde.  
Dit veranderde met de verzelfstandiging van NS in 1995 en de 
introductie van de marktwerking. In 1996 kwam een fusie tot stand 
tussen SE Arbo van NS met de arbodienst van Philips en de 
Rijksbedrijfsgezondheidsdienst (RBGD) tot Arbo Management Groep 
(AMG). NS nam diensten af van AMG. De bloeiende ergonomieafdeling 
ging zelfstandig verder onder de naam Intergo. 
Binnen de werkplaatsen werden rond 1995 Arbo- en Milieucoördinatoren 
(AMC's) aangesteld, waarbij de milieutaak duidelijker was vastgelegd 
dan de arbotaak; samenwerking met de arbodienst verliep moeizaam. 
AMG fuseerde in 1999 met Arbogroep GAK onder de naam Achmea 
Arbo; NS nam een beperkt aantal ‘arboproducten’ af van Achmea Arbo, 
vooral ziekteverzuimbegeleiding. Bij Achmea Arbo waren veel personele 
wisselingen, waardoor de kennis van arbodienstmedewerkers 
continuïteit ontbeerde van specifieke arbeidsomstandigheden bij NS. 
In 2004 kwam via een aanbestedingsprocedure een contract met Arbo 
Unie tot stand en later andere, driejaarlijkse aanbestedingen. Medische 
keuringen verliepen via een andere dienst: ‘Zorg voor de Zaak’. De 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verstrekt een erkenning 
namens de Minister, als het betreffende keuringsinstituut voor onder 
andere machinisten voldoet aan de eisen. In 2018 sluit NS een contract 
met Arbo Active (onderdeel van Active Health Group). 
 
Na 1995 lijkt de arbozorg op een dood spoor te zitten. Er is frictie tussen 
veiligheidskundigen en SE Arbo. De financiële ruimte is beperkt en 
arbozorg wordt als een kostenpost beschouwd. Door certificeringseisen 
en hoge ongevallencijfers komt in 2005 verandering hierin met de 
aanstelling van hogere veiligheidskundigen op de werkplaatsen met een 
centrale afdeling Veiligheid Gezondheid & Milieu (VG&M). Deze hogere 
veiligheidskundigen worden als één van de kerndisciplines leidend in de 
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arbozorg, mogelijk gemaakt door een wijziging van de Arbowet38 (1 juli 
2005): deskundige dienstverlening op basis van maatwerk. Niet langer 
zijn bedrijven verplicht zich aan te sluiten bij een externe arbodienst of 
er een eigen arbodienst op na te houden (1994 – 2005). Maar ze 
kunnen ook ervoor kiezen om incidenteel zelfstandige arbodeskundigen 
in te schakelen (zoals bedrijfsartsen, of arbeidshygiënisten). Van de 
centrale rol van bedrijfsartsen is echter weinig meer over.  
In een directiebeleidsverklaring van NS in 2007 werd de ‘Corusaanpak’ 
voor de arbeidsveiligheid van het staalbedrijf in IJmuiden als voorbeeld 
omarmd. Het systeem BALANCE39 werd geïntroduceerd. Daarnaast is in 
samenwerking met Arbo Unie medio ’00 een goed RI&E-instrument 
ontwikkeld en een helder beleid van toelating van gevaarlijke stoffen 
met toetsing en taak-risicoanalyse tot stand gekomen. Sommige 
werknemers vinden BALANCE een papieren tijger, maar uit de meeste 
interviews komt naar voren dat de arbozorg hiermee sterk verbeterd is. 
 
2. Vooral aandacht voor ingekochte gevaarlijke stoffen; niet voor 
schuurstof 
Het Toxische Stoffen Project 1996 (doc 1235), het ‘Beleid Toelating 
Gevaarlijke stoffen’ opgesteld in 2007 (doc 647) en de diverse RI&E’s, 
laten zien dat de focus van het beleid gericht is op gevaarlijke stoffen 
die worden ingekocht. Ook staat er dat voor de gevaarlijke stoffen, 
asbest en biologische agentia apart beleid geformuleerd is. Datzelfde 
geldt voor de gevaarlijke stoffen die ontstaan bij een proces, zoals 
dieselmotorenemissie en lasrook. Het schuren als proces wordt niet 
genoemd. 
 
Ook bij de RI&E’s in het chroom-6-dossier bij Defensie en bij tROM was 
dit het geval. Dit lijkt samen te hangen met een algemeen gebrek aan 
kennis van arbeidstoxicologie, maar ook met ‘gaten’ in het 
overheidsbeleid op dit punt. De stoffen vallen vaak onder wat binnen het 
grenswaardenbeleid wordt aangeduid als ‘de stoffen zonder eigenaar’. 
Maar in zijn algemeenheid kan een groot deel van de groep worden 
aangeduid als stoffen die ontstaan bij ‘verhitting en verbranding’ 
(heating and combustion). Meer in de breedte gezien: mechanische 
bewerkingen vallen over het algemeen een beetje buiten beeld. Zo kon 
het gebeuren dat toxische stoffen in schuurstof, zoals lood en 
chromaten, niet in de registraties van gevaarlijke stoffen of de RI&E 
belandden. 
 
3. Veel kennis in de organisatie;  
Op verschillende plaatsen binnen de NS was en is nog steeds veel 
kennis aanwezig over de toepassing van stoffen als lood en chroom en 
de beheersing van de risico’s voor mens en milieu. Uit de documenten 
komen de volgende kenniskringen naar voren: 
 
* DEKRA RAIL(het voormalig NS Technisch onderzoek/CTO 
(Centrum Technisch Onderzoek) en tot 2000 NS) verrichtte onderzoek 
naar onder meer de kwaliteit van verfsystemen en testte loodvrije, 
chromaatvrije, oplosmiddelarme verfsystemen. Deze afdeling was ook in 
 
38 Van jan 1994 – juli 2005 moesten bedrijven aangesloten zijn bij externe arbodienst of zelf een interne 
arbodienst oprichten. 
39 BALANCE werd formeel in 2007 ingevoerd. In 2005 was ‘Partners in Veiligheid’ ingevoerd, dat NS leerde 
kennen als BALANCE. 
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staat biomonitoring uit te voeren en deed dit voor lood in bloed. 
Document 1069 geeft een gedetailleerd overzicht van de activiteiten van 
het CTO, met als voorbeeld onderzoek van de urine om eventuele 
vergiftigingen van trichloorethyleen, kwik, zink et cetera na te gaan. Er 
werden geen onderzoeksrapporten naar chroom in urine aangetroffen. 
 

CTO-rapport 1992 (doc 158) ) 
"Sinds 1 maart 1992 geldt deze verplichting voor kankerverwekkende 
stoffen. Vijf producten uit de CTO-catalogus vallen onder deze 
verplichting. Het zijn primers ('grondverven') op basis van 
zinkchromaat. Deze producten werden destijds ingevoerd ter vervanging 
van loodmenie. Enige tijd na toelating van deze primers werd 
zinkchromaat aangemerkt als carcinogeen. Voor de meeste 
toepassingen is inmiddels vervanging gerealiseerd." 
 
* De Werkgroep Gevaarlijke Dampen en Stoffen (GDS) uit de jaren 
tachtig had als opdracht ervoor te zorgen dat er meer bekend werd over 
de stoffen waarmee gewerkt werd en te voorkomen dat personeel aan 
schadelijke stoffen werd blootgesteld; deze werkgroep werd in 1987 
opgeheven.  
 
In december 1992 is een Werkgroep Beheer Gevaarlijke Stoffen 
ingesteld. 
 
* De Service Eenheid Arbeidsomstandigheden (SE-Arbo) was een 
centraal kenniscentrum op het terrein van de arbeidsomstandigheden 
met vijf gespecialiseerde groepen: bedrijfspsychologie, bedrijfs- en 
verzekeringsgeneeskunde, bedrijfsmaatschappelijk werk, 
arbeidsveiligheid en ergonomie. De Ergonomiegroep NS was 
internationaal bekend en het hoofd (professor Rookmaker) was 
buitengewoon hoogleraar in Delft. Ook de bedrijfsgeneeskundige 
afdeling stond landelijk goed bekend; het hoofd in Haarlem was 
jarenlang voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en 
Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). In 1993 werkten meer dan 200 personen 
(inclusief ondersteuning) bij dit bedrijfsonderdeel. Uit de audit van de 
Arbeidsinspectie (1993): “Gesteld kan worden dat NS (met SE Arbo en 
CTO) in potentie voldoende deskundigheid kan inzetten van hoog tot 
zeer hoog niveau en op arbogebied in hoge mate selfsupporting is.” 
 
De Bodemsaneringspoot van NS 
Bij de bodemsaneringspoot van NS (SBNS) blijkt veel kennis te bestaan 
over gevaarlijke stoffen. Chroom-3 wordt meegenomen bij standaard 
bodemonderzoeken; chroom-6 echter niet. 
Uit deze database kan grafisch worden weergegeven op welke NS-
locaties chroom in de bodem is aangetroffen met een serie van elf 
plattegronden van NS-locaties (doc 933). In een notitie over een 
terugkoppeling van deelname aan een bijeenkomst van het Network for 
Industrially Contaminated Land in Europe (NICOLE) uit 2015 (doc 891) 
wordt hierop gewezen en aangegeven dat chroom-6 voor kan komen in 
gewolmaniseerd hout in dwarsliggers, in coating en in verf.  
4. Veel kennis in de organisatie, maar onvoldoende gedeeld 
De kennis van het CTO over kankerverwekkende eigenschappen van 
chroom-6 werd vertaald naar een advies om een loodvrij, chromaatvrij, 
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oplosmiddelarm verfsysteem te selecteren dat aan alle NS-eisen 
voldeed. Er werd geen advies gegeven over het omgaan met de risico’s 
van het oude, chroom-6-bevattende verfsysteem. 
De bedrijfsgeneeskundige poot van SE-Arbo had door geavanceerd 
toxicologisch onderzoek weet van de kankerverwekkende eigenschappen 
van chroompigmenten. Het onderzoek kreeg geen vervolg en de 
resultaten van het onderzoek werden niet gedeeld: niet binnen de kring 
van bedrijfsartsen, niet binnen de bredere kring van arbodeskundigen, 
niet met de leiding van de werkplaatsen, en niet met de 
werknemers/vgw-commissies.  
 
Zorg over het onvoldoende delen van informatie komt in verschillende 
documenten naar voren:  
"Het is mij gebleken dat bij NS met name bedrijfsartsen van elkaars 
aanpak en werkwijze weinig afweten.” In Analyse Consequenties 
Arbeidsomstandighedenwet (doc 954, 1981). 
 
"De afstemming en samenhang tussen de afzonderlijke vakgroepen en 
producten van SE Arbo staat nog aan het begin en kan op verschillende 
punten nog belangrijk worden verbeterd." 
 
"De rol van SE Arbo komt steeds meer ‘op afstand’ te staan van de 
dagelijkse problematiek binnen NS en tendeert steeds meer naar die 
van ondersteuner van beleid en uitvoering." Audit Arbeidsinspectie (in 
Inspectieproject Spoorwegen 1993). 
 

3.3 Onderzoeksvragen 
Deze paragraaf beantwoordt de elf door NS gestelde onderzoeksvragen 
volgens het in de introductie (3.1) genoemde stramien. 
 

3.3.1 Onderzoekvraag 1: bekendheid met schadelijkheid van en blootstelling 
aan chroom-6? 
 

3.3.1.1 Vragen 
Onderzoeksvraag 1 is onderverdeeld in drie subvragen: 

1a: Sinds wanneer is er bij de NS bekend dat chroom-6 schadelijk is 
voor de gezondheid, en sinds wanneer had dit bekend moeten 
zijn? 

1b: Was er binnen de NS bekend dat chroom-6 schadelijk is voor de 
gezondheid? 

1c: Was er binnen de NS bekend dat er mogelijk blootstelling aan 
chroom-6 kon plaatsvinden? 

 
3.3.1.2 Beoordelingskader 

De onderzoeksvragen 1a en 1b kennen een overlap. Het ligt dan ook in 
de rede om deze gezamenlijk te behandelen. Allereerst wordt de vraag 
beantwoord of de schadelijkheid bekend was, en zo ja wanneer. De 
extra toevoeging in vraag 1a (sinds wanneer had dit bekend moeten 
zijn?) staat geheel los van het aspect bekendheid bij NS. Daarom kan 
deze onafhankelijk van de documentanalyse (DA) worden beantwoord. 
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De basis daarvoor zijn de resultaten van het chroom-6-onderzoek bij de 
POMS-sites van Defensie.40 
Bij de DA is nagegaan of in de documenten expliciet melding werd 
gemaakt van gezondheidsrisico’s bij de uitvoering van de 
bedrijfsprocessen waarbij chroom-6-verbindingen werden gebruikt of 
konden vrijkomen. Dit is de meest objectieve aanwijzing voor de 
bekendheid ervan.  
Vragen 1a en 1b hebben de gezondheid als object, vraag 1c betreft de 
dimensie blootstelling. Onder blootstelling wordt verstaan de 
mogelijkheid dat via inademing, huidcontact of via de mond chroom-6-
houdende deeltjes het lichaam zijn binnengekomen.  
Gezondheid is het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie 
te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen 
in het leven. Bij deze onderzoeksvraag is de aandacht alleen gericht op 
negatieve gezondheidseffecten/ziekte; niet op de psychische 
gevolgen/angst.  
Deze drie vragen zijn gericht op ‘NS’ als geheel, dus zonder differentiatie 
naar locatie. Bij de aanvullende analyse (AA) zullen de 
onderzoeksresultaten worden gespecificeerd naar: leidinggevenden, 
interne adviseurs en medewerkers in het onderhoudsproces. 
 

3.3.1.3 Antwoord 
a en b:  
De eerste NS-documenten waarin de gezondheidsrisico’s van chroom-6 
worden genoemd zijn van 1975 en 1979. Twee documenten maken 
melding van de carcinogene potentie van chroom. Ook verwijzen ze naar 
berichten van de British Colour Makers Association, Duitse 
verfproducenten, en een NIOSH-rapport waarin het hoognodig wordt 
geacht werkers te beschermen tegen de effecten van 6-waardig chroom. 
In een van deze documenten werd verder vermeld dat verseluchtkappen 
moeten worden gedragen bij het verspuiten van giftige metalen, zoals 
zink, lood, cadmium, chroom en mangaan, of van legeringen die deze 
metalen bevatten. Bij Defensie was in 1973 deze kennis beschikbaar in 
de vorm van cursusmateriaal41. NS had dit kunnen weten. 
Een nog directere indicatie van de bekendheid van gezondheidsrisico’s 
van chroom-6-verbindingen bij NS zijn de verboden die in diverse 
documenten zijn opgenomen van het gebruik van bepaalde stoffen (15, 
74, 357, 1140). In documenten uit de periode 1981–2000 is expliciet 
vermeld dat de toepassing van loodchromaat of loodchromaathoudende 
stoffen, zinkchromaat of zinkchromaathoudende stoffen niet is 
toegestaan. Daarbij werd geen onderscheid gemaakt tussen het gebruik 
ervan voor onderhoud of voor ‘nieuwbouw’. In een van de documenten 
uit deze periode ( juni 1981) wordt daarbij weer wel een uitzondering 
gemaakt door het gebruik ervan afhankelijk te stellen van de 
toestemming van de projectleider Nieuwbouw.  
Opvallend is dat ondanks een verbod op het gebruik van deze giftige 
metalen, in dezelfde periode of later waarin dit verbod van toepassing 
was, er ook documenten waren met aanwijzingen voor het onderhoud 
waarin dezelfde (verboden) stoffen waren opgenomen. Uit de 

 
40 Nog verwijzing opnemen 
41 1973-11-26 Verfvoorschrift syllabus.pdf. Het is niet zozeer het feit dat NS weet van deze syllabus had 
moeten hebben, als wel dat de informatie over mogelijke gezondheidseffecten van chroom-6 dusdanig 
algemeen bekend en geaccepteerd was dat deze in cursusmateriaal was opgenomen. 
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beoordeelde documenten blijkt ook dat er aandacht was voor 
alternatieve chroom-6-vrije verfsystemen. Het CTO deed bijvoorbeeld 
zelf onderzoek naar alternatieve verfsystemen (lood-en chroomvrij en 
oplosmiddelarm). Ook startte het CTO in 1987 en 1988 overleg met de 
verfindustrie om de gele NS-kleur te kunnen realiseren, zonder lood- en 
chromaathoudende pigmenten. 
 
Vrijwel niemand van de respondenten uit de functiegroep ‘medewerkers’ 
zegt te hebben geweten dat blootstelling aan chroom-6 tot 
gezondheidsproblemen kan leiden. Dat geldt in meerderheid ook voor de 
respondenten uit de functiecategorieën ‘lijn’ en ‘adviseurs’. Enkele 
adviseurs verklaarden wel te hebben geweten van de 
gezondheidsrisico’s van chromaten (lood- en zinkchromaten), maar dat 
chroom-6 toen niet werd genoemd. Een van deze respondenten werkte 
er vanaf midden jaren zestig. Een andere tussen 2000 en 2010. Ook 
werd verklaard dat men niet wist dat chroom-6 op bepaalde 
materiaaltypen voorkwam. Dat kwam pas in 2015 aan de orde. Voor de 
‘lijnfunctionarissen’ tekent zich een overeenkomstig beeld af als bij de 
adviseurs. Het merendeel zegt niet te hebben geweten van mogelijke 
gezondheidsrisico’s. Maar ook hier zijn er enkelen die zeggen al langer 
te hebben geweten van gezondheidsrisico’s van chroom-6 vanuit de 
opleiding. Een respondent verklaarde dat hij al vanaf het begin jaren 
tachtig (start van zijn werkzaamheden bij NS) wist van mogelijke 
blootstelling aan chroom-6, alleen waren voor hem de 
gezondheidsrisico’s toen niet bekend.  
 
c: 
Binnen NS was in 1973 en 1975 al bekend dat medewerkers mogelijk 
konden worden blootgesteld aan schadelijke stoffen. Soms werd daarbij 
geen specifieke stof vermeld soms wel (zink, lood, cadmium, chroom en 
mangaan) of van legeringen die deze metalen bevatten. Ook in latere 
jaren blijkt die kennis aanwezig te zijn; een document uit 1981 noemt 
gedragsregels hoe te handelen bij het gebruik van bijvoorbeeld 
zinkchromaat en zinkchromaat sicova primer.  
De bekendheid met de mogelijke blootstelling aan chroom-6 blijkt ook 
explicieter uit een onderzoek uit 1979 naar de gezondheidstoestand van 
verfspuiters. Daarbij werd expliciet ingegaan op de kankerverwekkende 
eigenschappen van chroom-6. De aanleiding voor dit onderzoek was de 
ongerustheid bij de verfspuiters42. Ook later wordt in enkele 
documenten ingegaan op de mogelijkheid van blootstelling aan chroom. 
Het betreft documenten uit 1993 en 1995. Daarbij bleek dat 
blootstellingswaarden voor onder meer chroom (waardigheid niet 
vermeld) worden bereikt die maatregelen wenselijk maakten. 
 
Van de respondenten uit de categorie ‘medewerkers’ wist vrijwel 
niemand dat men bij de werkzaamheden kon worden blootgesteld aan 
chroom-6 of chromaatverbindingen. Sommige schilders kenden de term 
chromaten, omdat daaraan in hun opleiding aandacht werd besteed. De 
informatie hierover bereikte de meeste respondenten in 2014, toen de 
chroom-6-problemen bij Defensie en de gemeente Tilburg in de 
openbaarheid kwamen. De kennis over mogelijke blootstelling aan 

 
42 RIVM-rapport 2018-0164 (tROM) bladzijde 19. Naam doc: Onderzoek gezondheidstoestand verfspuiters bij 
verfspuitinrichting van de NS (integraal). Nr.doc: 302. 
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chroom-6 van de lijnfunctionarissen en adviseurs volgt het beeld dat 
door de respondenten is beschreven over de kennis van de 
gezondheidsrisico’s: het merendeel van hen wist ervan sinds de chroom-
6-problemen bij Defensie en bij de gemeente Tilburg (tROM) in de 
media verschenen. 
 

3.3.1.4 Toelichting 
 Documentanalyse43 

a en b: 
De bekendheid van NS met gezondheidsrisico’s van chroom-6 of 
chroom-6-verbindingen blijkt uit minstens twintig documenten: 

 Het eerste document dateert van 1975 en betreft een uitgebreide 
set van veiligheidsvoorschriften. Vermeld werd onder meer dat 
“bij het verspuiten van giftige metalen, zoals zink-lood-cadmium-
chroom en mangaan of van legeringen die deze metalen bevatten 
verseluchtkappen moeten worden gedragen.” (doc 38). Dat 
wordt nog eens herhaald in een document uit 1981 met een 
codelijst van chemische producten, onder meer voorzien van een 
aanduiding van de gevarenklasse. Daarin staat vermeld: 
'zinkchromaat (gevarenklasse A) en zinkchromaat sicova primer 
(gevarenklasse A)”. Maatregelen voor gevarenklasse A waren: 
“Voldoende ventilatie, draag anders een geschikt masker. 
Vermijd huidcontact, draag een veiligheidsbril. Denk aan 
brandgevaar.” (doc 1047). 

 Uit 1979 dateert een document dat verslag doet van een 
onderzoek naar de toxische eigenschappen van lood en 
chromaat. Het rapport beschrijft uitgebreid de toxische 
eigenschappen van lood en chromaat. Over chroom: “De 
carcinogene potentie van chroom (longcarcinoom) was al wel 
bekend bij werkers in de delfstofindustrie. Weinig nog was 
bekend bij geëxponeerden aan chroompigment.” Ook worden 
aanwijzingen vermeld over een verhoogd risico op longkanker 
met verwijzing naar berichten van de British Colour Makers 
Association, Duitse verfproducenten en een NIOSH-rapport 
waarin het hoognodig wordt geacht werkers te beschermen tegen 
de effecten van hexavalent chroom (doc 1215). 

 In een aantal documenten is een expliciet verbod opgenomen 
voor het gebruik van bepaalde schadelijke stoffen. Het gaat over 
een 'Programma van eisen voor DE-loc'. In de paragraaf 
“Schadelijke stoffen” van een verzameling voorschriften voor de 
conservering van draaistellen SM-90 staat bijvoorbeeld: "In de 
toe te passen conservering mogen geen stoffen worden 
toegepast die schade kunnen opleveren voor mens en milieu. De 
toepassing van de onderstaande stoffen is niet toegestaan.” 
Daarbij staan dan vermeld: ‘loodchromaat of 
loodchromaathoudende stoffen, zinkchromaat of 
zinkchromaathoudende stoffen.’ Het document dateert uit 1996 
(doc 14). Soortgelijke formuleringen staan ook in andere 
documenten, zoals in het 'programma van eisen DE-Loc'; 
programma van eisen nr. 27 van 4 juni 1981 1981: “Producten 
waarbij, bij verwerking of bewerking in de onderhoudssfeer, bij 

 
43 De verwijzingen naar documentnummers (doc...) hebben in dit deel betrekking op documenten die via het 
CAOP ontvangen van de NS. 
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grote of kleine herstelling maar ook bij brand, carcinogene 
stoffen of stoffen met snel optredende toxische werking kunnen 
vrijkomen, mogen niet worden toegepast. Als voorbeeld moge 
dienen: asbest, loodchromaat, zinkchromaat.” Er is echter wel 
ruimte voor een uitzondering. Dat mag uitsluitend na 
toestemming van de projectleider nieuwbouw (doc74). De 
overige documenten waarin dergelijke expliciete 
verbodsformuleringen zijn opgenomen, dateren uit de periode 
1991-2006. Verder valt op dat uit enkele documenten blijkt dat 
er in 1996 nog chromaathoudende verf in voorraad is (doc 282). 

 De bekendheid met de gezondheidsrisico’s laat zich niet alleen 
afleiden uit de eerdergenoemde verbodsbepalingen. De risico’s 
van chromaatverbindingen worden ook expliciet vermeld in 
documenten uit 1992 en 1996. In een rapport van het Centrum 
voor Technisch Onderzoek (CTO) bijvoorbeeld is een passage 
opgenomen over de Aanvullende Registratieverplichting: “Sinds 1 
maart 1992 geldt deze verplichting voor kankerverwekkende 
stoffen. De te registreren gegevens zijn voorgeschreven. Vijf 
producten uit de CTO4-catalogus vallen onder deze verplichting. 
Het zijn primers (‘grondverven’) op basis van zinkchromaat. 
Enige tijd na toelating van deze primers werd zinkchromaat 
aangemerkt als carcinogeen. Voor de meeste toepassingen is 
inmiddels vervanging gerealiseerd.” (doc 158). Dat wordt in 1996 
herhaald in een document over info DD-lak in een verslag van 
een bijeenkomst met schilders; het betreft een publicatie over 
isocyanaten en een memo over risico’s bij het bewerken waarbij 
loodchromaten kunnen vrijkomen.44 Daarin wordt verwezen naar 
een specifieke publicatie over primers, die lood- of 
chromaatpigmenten bevatten: “chromaatpigmenten 
(zinkchromaat, zinktetroxichromaat en strontiumchromaat), van 
dergelijke stoffen staat vast dat zij bij de mens niet alleen 
huidziekten en overgevoeligheid kunnen veroorzaken, maar (bij 
inademen) ook een verhoogde kans op longkanker geven.” 

 
Ofschoon het binnen NS, ten minste vanaf 1981, niet toegestaan was 
om stoffen zoals loodchromaat of zinkchromaat te gebruiken, waren er 
ook aanwijzingen voor het onderhoud waarin deze stoffen waren 
opgenomen. Daarvan getuigen documenten uit de periode 1984-1997. 

 In een onderzoeksverslag over het gebruik van aluminium als 
constructiemateriaal naast staal wordt de toepassing van 
zinkchromaatverf vermeld (doc 91).  

 CTO heeft in 1984 een onderzoek uitgevoerd naar de 
conservering van de aanzuigroosters van SGM-0. In het verslag 
ervan was onder meer opgenomen: “Als voorbehandeling kan na 
het thermisch verzinken dan een chemische voorbehandeling 
(chromateren) worden toegepast”. “Alzijdig behandelen: - 
chemische voorbehandeling cf. 6.1 (6-waardig chromateren)” 
(doc 110). 

 Uit 1994 en 1997 dateren twee documenten met informatie over 
onderhoud. Eén betreft het voorbehandelen van 
“Doppelstockwagen fur NS”, waarbij verf met zinkchromaat wordt 

 
44 Volgens een respondent is DD-lak Desmodur Desmophene (= merknaam). Het zou gaan om Polyurethane aflak en een epoxyprimer). 

Polyurethane is een tweecomponenten verf waarvan de harder isocyanaat bevat. 
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toegepast (doc 1186). Het andere (januari 1997) gaat over 
'Technische leveringsvoorwaarden en keuringsvoorschriften voor 
de conservering reizigersmaterieel en locomotieven bij 
nieuwbouw'. Bij paragraaf 4.7 ‘Aluminiumonderdelen’ van dat 
document, is opgenomen: “voorbehandeling: a) chemisch: 
ontvetten, beitsen chromateren met een 6-waardige 
chroomoplossing en naspoelen met gedemineraliseerd water of 
b) mechanisch: opruwen door middel van licht stralen met een 
inert straalmiddel of schuren en daarna zorgvuldig reinigen.” (doc 
314). 
 

c.  
Dat de NS op de hoogte waren van mogelijke blootstellingen van 
medewerkers aan chroom-6 laat zich op twee manieren vaststellen. De 
ene is op basis van de omstandigheid dat voor een aantal 
werkzaamheden expliciet voorzorgsmaatregelen tegen blootstelling 
moesten worden getroffen. De andere meer directe wijze is door 
onderzoek naar of inschattingen van blootstellingsrisico’s aan chroom-6. 

 In een document uit 1973 waarin een verslag van een 
werkoverleg is opgenomen, staat bij de mededelingen de 
volgende passage: “Het lassen en snijden aan geel geschilderde 
wagens is gevaarlijk voor de gezondheid. Men dient 
voorzorgsmaatregelen te nemen in verband met giftige 
afscheidingen.” 45(doc 43,17)46. Een ander document uit 1975 
over veiligheidsvoorschriften kent een vergelijkbare inhoud, 
waarbij wel specifiek op chromaatverbindingen wordt ingegaan: 
“Bij het verspuiten (‘schooperen’)van giftige metalen zoals zink-
lood-cadmium-chroom en mangaan of van legeringen die deze 
metalen bevatten, moeten verseluchtkappen worden gedragen” 
(doc 38).  

 Een expliciete verwijzing naar de mogelijkheid van blootstelling 
van medewerkers aan chroom is opgenomen in een document uit 
1993. Toen heeft CTO een meetprogramma uitgevoerd om de 
stofconcentratie te bepalen in de ademzone van de monteur. 
Aanleiding daarvoor was het voornemen om het verwisselen van 
de filters, dat in de buitenlucht gebeurde, te verplaatsen naar de 
hal. De Vk-M geeft een advies naar aanleiding van die 
meetresultaten: “De belangrijkste conclusie is dat tijdens het 
filter wisselen bij Mat '64 er een relatief kort moment is waarop 
de monteur zodanig wordt blootgesteld aan niet-onschadelijk 
inadembaar stof, dat er maatregelen moeten worden genomen. 
Ditzelfde geldt, zij het in wat mindere mate, ook voor het 
BNL/ICR-materieel. Bij het remblok-/remschoen verwisselen is de 
hoeveelheid vrijkomend stof beduidend minder. In verband met 
onder meer chroom worden hierbij echter toch waarden bereikt, 
die maatregelen wenselijk maken.” (doc 171). De waarde ervan 
werd niet vermeld. 

 Een ander voorbeeld van een expliciete verwijzing naar de 
mogelijkheid van blootstelling aan chroom-6 staat in een bijlage 

 
45 Hierbij werden geen specifieke stoffen genoemd. 
46 De documenten in het DMS van CAOP waren uniek gecodeerd. Sommige van die documenten hadden een 
omvang van enkele honderden pagina’s, waarvan de inhoud vaak zeer diverse onderwerpen betrof. Om de 
vindbaarheid van de data van de DA te vergroten, hebben onderzoekers soms de CAOP-code aangevuld met 
enkele decimalen. 
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van een RI&E uit 1995. In die bijlage is, volgens een vast 
stramien, de ingeschatte risico’s aan blootstelling bij 
verschillende werkzaamheden opgenomen. Bij roestvrij staal 
lassen wordt het volgende opgemerkt (doc 296):  
“Bij roestvrij staal lassen komen kankerverwekkende stoffen vrij 
(6-waardig chroom). 
Gevaar: Kanker 
Effect: zeer ernstig, één dode (acuut of op 

termijn):15 
Blootstelling: soms (maandelijks): 2 
Waarschijnlijkheid: ongewoon: 3 
Risicobeleving: belangrijk risico 
Opmerking: komt incidenteel voor, men is zich zeer 

bewust van risico en heeft speciale 
adembescherming hiervoor 

Risicovaststelling: belangrijk risico” 
 
Het document licht niet de betekenis toe van de in de tabel 
vermelde cijfers. 
 

Ook in een meer recente periode, vanaf 2015, blijkt de bekendheid 
binnen de NS van de mogelijke blootstellingsrisico’s aan chroom-6 voor 
medewerkers. 

 In een document uit 2015 is een verslag opgenomen van een 
onderzoek naar de samenstelling, het blootstellingsniveau en de 
verspreiding van het stof naar de omgeving tijdens 
schuurwerkzaamheden. Dit onderzoek is uitgevoerd ter 
voorbereiding van een voorgenomen opknapbeurt van oude 
dubbeldekstreinen (DDM-1). In het verslag van dat onderzoek is 
onder meer opgenomen: “Bij de eerste bemonstering zijn de 
verfschilfers geanalyseerd op aanwezigheid van (zware) metalen 
en chroom VI. Tijdens het schuren van bakwand zal 
waarschijnlijk chroom 6-houdend stof vrijkomen. Ondanks het 
gebruik van schuurmachines die zijn voorzien van bronafzuiging, 
zal er schuurstof vrijkomen waaraan de medewerkers worden 
blootgesteld.” (doc 867.) 

 In 2015 worden de blootstellingsrisico’s aan chroom-6 niet vooraf 
verkend voor het revisieproces van automatische 
tussenkoppelingen van VIRM 47. Bij dit proces wordt de 
conservering plaatselijk weggeschuurd voor het doen van NDO 
(Niet-destructief Onderzoek). Begin 2016 vraagt een medewerker 
zich af of in de conservering die hij voor NDO wegschuurt 
chroom-6 zit. Uit het monsteronderzoek blijkt dit inderdaad het 
geval. Direct na de uitslag van het monsteronderzoek werd het 
schuurproces in de afdeling gestopt en aangepast aan de nieuwe 
inzichten. NedTrain heeft dit incident onderzocht met als doel 
“het herkennen van oorzaken, bijdragende factoren en patronen 
om situaties in de toekomst te herkennen of te zien aan komen”. 
In dat onderzoek werd onder meer geconcludeerd dat door het 
incident medewerkers enkele maanden hebben gewerkt aan 

 
47 Verlengd Interregio Materieel is een dubbeldekstrein van de NS. Bron: Wikipedia. 
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componenten met chroom-6-houdende conservering en dat dit 
door hun eigen initiatief aan het licht gekomen is (doc 968). 

 
 Aanvullende analyse vragen 1a-1c 

Medewerkers 
Een groot deel van de medewerkers heeft verklaard niet op de hoogte te 
zijn geweest van de mogelijke blootstellingsrisico’s aan chroom-6, noch 
van de gezondheidsrisico’s ervan. Ze zeggen dit pas te weten na de 
berichten in de media over de problemen bij Defensie (2014/2015) en 
bij de gemeente Tilburg (2019). Toen heeft de NS de medewerkers 
uitgebreid geïnformeerd over deze risico’s van chroom-6 via 
werkoverleg, de toolboxen en SharePoint. De schoonmakers, die via een 
extern bedrijf werkzaamheden uitvoerden, verklaarden allemaal dat ze 
geen informatie via NS hebben ontvangen.  
Wist het merendeel dus niets over de risico’s, toch is er ook een aantal 
respondenten dat heeft verklaard wel op de hoogte te zijn geweest van 
de blootstellings- en gezondheidsrisico’s van chroom-6 en 
chromaatverbindingen of algemener van gevaarlijke stoffen, waarmee 
ze in aanraking zouden kunnen komen. In de schildersopleiding zou 
daaraan aandacht zijn besteed. Een respondent vertelde dat al in 1988 
bekend zou zijn dat chroom-6 in de verf zat. In 1985 of 1986 zou, zo 
verklaarde een andere respondent, door NS (CTO) een onderzoek zijn 
uitgevoerd in een nieuwe cascohal waar botsschades werden hersteld. 
Daarbij zouden monsters zijn genomen. Het zou om de ‘1600’-
locomotiefserie gaan. Het bleek dat er zware metalen in zaten. Er 
werden geen specifieke stofnamen vermeld. De respondent weet dus 
niet of daarbij ook chroom-6 zat. De rapporten die daarover zijn 
opgesteld, zouden volgens de deelnemer zijn vernietigd. Deze 
respondent startte zijn werkzaamheden in de jaren zeventig en heeft tot 
zijn pensionering onafgebroken bij NS gewerkt.  
 
Adviseurs 
Niemand van de geïnterviewde adviseurs wist dat de medewerkers 
konden worden blootgesteld aan chroom-6. Wel wisten ze dat er werd 
gewerkt met chromaatverbindingen, zoals zink- en loodchromaten. Maar 
met goede maatregelen kon je je goed daartegen beschermen, werd 
door een respondent opgemerkt. De zinkchromaten zaten in de gele 
verf. De loodchromaten kwamen al eerder voor in de loodmenie. Die 
mocht al heel lang niet worden gebruikt, alleen de eerste paar jaren. 
Veiligheidsdeskundigen kwamen erachter dat we van die middelen af 
moesten. “Weg met die zooi”, zo zei een van de respondenten die 
midden jaren zestig bij NS was gestart als schilder. 
In 2014/2015 werden monsters genomen om de aanwezigheid van 
chroom-6 vast te stellen. De aanleiding was een onderzoek om te 
achterhalen of in een werkplaats aan treinen kon worden geschuurd en 
geslepen die daarvoor niet was ingericht. Het was een preventieve 
maatregel om een algemeen stofprobleem in de werkplaats te 
voorkomen. Bij dat onderzoek is men erachter gekomen dat er treinen 
waren die chroom-6 bevatten. Dit speelde eind 2014 begin 2015. De 
respondent verklaarde dat men er eigenlijk bij toeval achter is gekomen 
dat treinen chroom-6 bevatten en noemde dat voor een organisatie als 
NedTrain en NS “best knullig”. De onbekendheid met de 
blootstellingsrisico’s blijkt ook uit het volgende citaat uit een interview 
met een veiligheidsdeskundige: 
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“Ik denk dat wij ons in 2015, of eind 2014, niet gerealiseerd hebben dat 
met name in de oude treinstellen chroom-6 in de grondlaag zat. 
Achteraf hebben we, zeker als veiligheidsmensen, ons wel afgevraagd, 
met de hele rel rond Defensie, of dat probleem zich ook bij NedTrain 
voordeed. Dat hadden we op onze klompen wel kunnen aanvoelen. Maar 
we hebben ons dat niet gerealiseerd. Voor mij was het een relatief 
koude douche dat ik op een gegeven moment stante pede naar een 
locatie [red.] moest komen, omdat mensen het werk neergelegd 
hadden.” 
 
Lijn 
Binnen deze respondentgroep is een overeenkomstig beeld waar te 
nemen als bij de medewerkers en adviseurs. Velen wisten niet van de 
gezondheidsrisico’s als van de mogelijkheden van blootstelling aan 
chroom-6 of chromaatverbindingen. Degenen die verklaarden wel kennis 
daarover gehad te hebben, meldden soms dat chromaten slecht voor de 
gezondheid waren. En ook dat de medewerkers daarmee in aanraking 
konden komen, maar alleen als de beschermende middelen niet werden 
gebruikt. Eén lijnfunctionaris verklaarde dat men tussen begin en 
midden jaren negentig zich bewust werd van chroom-6. Toen zou zijn 
besloten dat in nieuw materieel geen chroom-6 meer mocht zitten. 
Hetgeen in de nieuwbouwbestekken werd opgenomen.  
Respondenten is ook gevraagd of ze wisten van een arbo-incident met 
chroom-6 in 1998 bij de vliegbasis Twente. Velen kenden dat niet, maar 
één respondent reageerde daarop als volgt: 
 
“Ik was daar inderdaad mee bekend (door de kranten of het nieuws, niet 
inhoudelijk).” Interviewer: “Voor u was chroom-6 niet nieuw.” 
Respondent: “Wij waren meer gericht op de schadelijkheid van 
oplosmiddelen. Voor ons gevoel waren die veel schadelijker en 
belangrijker dan chroom-6. KWS 2000 bestond, je wist dat je terug 
moest.48 NS heeft aardig wat liters verf nodig per jaar, dus wij konden 
daar ook wat in bereiken. Loodchromaat en zinkchromaat was wel 
bekend. We wisten wie ermee werkten, waarom en wanneer en onder 
welke omstandigheden.” 
 

3.3.2 Onderzoekvraag 2: Medische onderzoeken naar chroom-6-blootstelling 
3.3.2.1 Vraag 

Zijn er in het verleden medische onderzoeken uitgevoerd, waarbij 
specifiek de blootstelling aan chroom-6 is onderzocht? 
 

3.3.2.2 Beoordelingskader  
Medisch onderzoek naar blootstelling aan chroom-6 valt onder 
‘biologische monitoring’. Biologische monitoring is het meten van stoffen 
of hun afbraakproducten in biologische media, zoals bloed, urine, 
uitademingslucht, haren en nagels, om de blootstelling te evalueren en 
het gezondheidsrisico te schatten ten opzichte van een passende 
referentiewaarde.  
Hoewel bepaling van chroom-6 theoretisch ook in andere biologische 
media kan worden bepaald, is alleen voor chroom in de urine een 
biologische grenswaarde vastgesteld. Dit onderzoek wordt echter niet 

 
48 Convenant waarin een groot aantal landen heeft afgesproken het gebruik van (vluchtige) koolwaterstoffen te 
verminderen om de emissie naar de stratosfeer te verminderen. 
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routinematig uitgevoerd en deskundigheid is vereist bij de uitvoering en 
interpretatie. 49 In de documenten en gesprekken zal naar het mogelijk 
bestaan van dergelijk onderzoek worden gezocht. 
 

3.3.2.3 Antwoord 
Bij NS werd er veel medisch onderzoek gedaan. Dit had vaak een 
algemeen karakter. Ook werd er gericht medisch onderzoek gedaan met 
het oog op bepaalde functies, zoals geschiktheid voor 
veiligheidsfuncties, geschiktheid voor het werken met perslucht, 
oogonderzoek bij beeldschermwerkers en onderzoek naar vroege 
gehoorschade bij werk in lawaaiige omstandigheden.  
Specifiek medisch onderzoek voor het werken met gevaarlijke stoffen 
werd vooral gedaan bij schilders en anderen die aan lood werden 
blootgesteld. Medisch onderzoek specifiek gericht op de blootstelling aan 
chroom-6 werd routinematig niet gedaan.  
Er is één onderzoek aangetroffen dat specifiek gericht was op 
gezondheidseffecten na blootstelling aan chroom-6: een scriptie uit 
1979 van een externe bedrijfsarts die stage liep bij de 
bedrijfsgezondheidsdienst van NS. Daarin werden de 
kankerverwekkende eigenschappen van chroompigmenten besproken: 
“De carcinogene potentie van chroom (longcarcinoom) was wel reeds 
bekend bij werkers in de delfstofindustrie. Weinig nog was bekend bij 
geëxponeerden aan chroompigment”. De scriptie vermeldt dat er 
aanwijzingen zijn voor een verhoogd risico op longkanker met verwijzing 
naar berichten van de British Colour Makers Association, Duitse 
verfproducenten en een NIOSH rapport (USA). Daarin werd het 
hoognodig geacht werkers te beschermen tegen de effecten van 6-
waardig chroom.  
 
Het onderzoek van de stagiair naar mutagene effecten van blootstelling 
aan chroom-6 is uitgevoerd in samenwerking met toxicologen van de 
Universiteit van Nijmegen (Radboud Universiteit). Er werd geen 
duidelijke relatie gevonden tussen blootstelling aan chroom-6 en het 
ontwikkelen van maligniteiten. Wel deden de onderzoekers een 
uitdrukkelijke aanbeveling voor longitudinaal vervolgonderzoek. Er zijn 
geen documenten aangetroffen of verslagen van interviews, die duiden 
op een vervolg of discussies over dit onderwerp. Bedrijfsartsen en 
leidinggevenden herinnerden zich niet dat dit onderwerp besproken is. 
Notulen van het reguliere landelijke overleg tussen de 
locatiebedrijfsartsen waren niet beschikbaar. 

Voor de periode tussen 2000 en 2015 zijn geen rapportages van 
medisch onderzoek aangetroffen. Medewerkers, adviseurs en 
lijnfunctionarissen gaven aan dat met het verdwijnen van de interne 
bedrijfsgeneeskundige dienst de toegang tot de bedrijfsarts minder 
laagdrempelig was geworden. Dit kwam doordat het spreekuur niet 
meer op locatie plaatvond en doordat er een grote wisseling van 
bedrijfsartsen was en deze vaak geen kennis hadden van de specifieke 
arbeidsomstandigheden in de werkplaatsen.  
 

 
49 Zie het document ‘Protocollen voor de bedrijfsgezondheidszorg – Chroom en anorganische verbindingen’ uit 
1994 POMS WP 7.2 Medische zorg eigen personeel en Leidraad Preventief medisch onderzoek van werkenden 
(NVAB, KMKA 2013) Addendum voor PMO bij blootstelling aan gevaarlijke stoffen (NVAB, NVVA 2018. 
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Schoonmakers vormden een buitencategorie: ze waren niet in dienst 
van NS en kregen naar eigen zeggen geen adequate arbozorg. 
Schoonmakers waren in dienst van een schoonmaakbedrijf met een 
eigen arbodienst die geen oog had voor of zicht op de specifieke 
arbeidsomstandigheden van de schoonmakers bij NS. Uit de gesprekken 
met hen kwam het beeld naar voren dat alle aandacht was gericht op 
ziekteverzuimreductie. 
 

3.3.2.4 Toelichting 
 Documentanalyse  

Voor het medisch onderzoek van werknemers worden verschillende 
termen gebruikt. De meest gebruikte is PAGO (Periodiek 
Arbeidsgeneeskundig onderzoek). Daarnaast worden ook PMO (Periodiek 
Medisch Onderzoek), PBGO/PBO (Periodiek Bedrijfsgeneeskundig 
Onderzoek) of GPO (Gericht Periodiek Onderzoek) gebruikt. GPO is 
gericht op specifieke arbeidsrisico’s - anders dan het meer algemene 
medisch onderzoek.  
Er zijn veel documenten (25) aangetroffen waarin dit medisch onderzoek 
aan de orde komt. Soms staat in de titel van het document één van 
bovengenoemde termen. Soms is het verstopt in een document over 
een bedrijfsgeneeskundig survey of in een van de verzameldocumenten. 
Bedrijfsgeneeskundige surveys werden vaak uitgevoerd door, of onder 
leiding van, de Centrale adviesgroep Ergonomie. Doel van deze 
bedrijfsgeneeskundige survey, een verplicht onderdeel van de 
bedrijfsartsenopleiding, is om een systematisch overzicht te krijgen van 
de bedrijfsgeneeskundige problematiek in een fabriek of op een afdeling. 
Voor een survey kunnen er verschillende metingen worden verricht: 
geluid, verlichting, fysieke of toxicologische arbeidsbelasting. Een survey 
kan resulteren in adviezen voor aanpassing van de werkplek en voor 
gericht medisch onderzoek.  
 
De documentenlijst bevat veel verslagen van medisch onderzoek. Het 
betreft zowel algemeen periodiek geneeskundig onderzoek als gericht 
arbeidsgeneeskundig onderzoek, zoals audiometrie bij blootstelling aan 
lawaai en loodonderzoek bij werknemers die mogelijk aan lood waren 
blootgesteld. Loodonderzoek werd niet alleen gedaan bij schilders, maar 
ook bij anderen die met oude verflagen in contact konden komen zoals 
in/uit-proces, bots/casco, en lassers.  
 
De aangetroffen documenten worden hieronder in chronologische 
volgorde kort besproken: 
1970: Bedrijfsgeneeskundig survey lijnwerkplaats Zwolle  
Oud document (doc 1004) gemaakt door de bedrijfsarts, maakt een 
weinig doorwrochte deskundige indruk. Een voorbeeld: “van de 
werkzaamheden van het kantoorpersoneel, de timmerman, de schilders 
en de draaier, valt niet veel te vermelden en deze hebben hier geen 
bedrijfsgeneeskundige consequenties”. 
Over de chemische factoren staat er: “het reinigen van onderdelen in de 
apparatenafdeling gebeurt met terpentijn. Tot voor enkele jaren 
gebeurde dit met perchloorethyleen in open bakjes. De hier werkende 
bankwerker had toen duidelijke klachten over duizeligheid, misselijkheid 
sufheid en hoofdpijn. Sinds er terpentijn wordt gebruikt, is hij de 
klachten kwijt. Deze man is tevreden over zijn afdeling en zijn 
arbeidsomstandigheden.”  
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Verder staan er opmerkingen over schoonmaakwerk en uitlaatgassen. 
“Conclusie: twee problemen: lawaai en dieseluitlaat. Deze werkplaats 
biedt verder voor een bedrijfsarts verheugend weinig problemen.” 
 
1973: Bedrijfsgeneeskundig survey machinale houtbewerking. 
Dit is een rapport van de Ergonomische werkgroep (no. 76; doc 33). Het 
is rijk geïllustreerd en bevat uitgebreide metingen en adviezen voor 
verbetering van de arbeidsomstandigheden en de veiligheid. De enige 
gevaarlijke omgevingsinvloed is lawaai, waarvoor een jaarlijks Gericht 
Periodiek Onderzoek naar gehoorschade wordt aanbevolen. 
 
1975: Rapport van de interne NS commissie Periodiek Geneeskundig 
Onderzoek (doc 39; juni 1975). 
Dit rapport is gemaakt - in opdracht van Personeelszaken - door vier 
bedrijfsartsen van verschillende locaties, ondersteund door een 
secretaris. Hierin wordt een voorstel gedaan, met begroting, voor een 
vijfjaarlijks medisch onderzoek voor al het personeel vanaf 25 jaar en 
voor het personeel vanaf 40 jaar een halfjaarlijks een röntgenologisch 
borstonderzoek en een tweejaarlijks medisch onderzoek. 
Dit voorgenomen PGO was gericht op opsporing van een aantal 
volksziektes, zoals hart- en vaat-., long-, en leverziektes, diabetes, en 
gehoor- en visusfunctie. Voorstel is om twee teams met paramedische 
krachten voorzien van onderzoekunits het land door te laten trekken. 
Interventies voortvloeiend uit het onderzoek zullen gestandaardiseerd 
moeten zijn en er zal een goede evaluatie moeten plaatsvinden. Over 
gericht medisch onderzoek naar gevaarlijke stoffen of lawaai wordt niets 
vermeld. 
 
1979: Onderzoek naar de gezondheidstoestand van verfspuiters bij een 
verfspuitinrichting der Nederlands Spoorwegen (Tilburg, Doc 1215).  
Dit is een scriptie in het kader van de bedrijfsartsenopleiding en richt 
zich in het bijzonder op het verwerken van loodchromaat: een pigment 
verantwoordelijk voor de typische gele kleur van de treinen. Het rapport 
geeft een goede beschrijving van de verfsamenstelling en 
spuittechnieken. Aanleiding voor dit onderzoek is de bezorgdheid van 
werknemers.: “Een delegatie van twintig werknemers wenste een 
informatief gesprek met de bedrijfsarts…Is spuiten met twee-kompo-
verven en cinetol-verf schadelijk voor de gezondheid? Alle stoffen zijn 
gekeurd… Iedere bus verf is gecodeerd...Voor iedere code zijn 
voorzorgsmaatregelen bekend, zoals het dragen van een koolstofmasker 
en zorgen voor goede afzuiging en ventilatie. Maar omdat in diverse 
afdelingen van de schilders, onder meer de schoonmaakloods en pol-
loods, de ventilatie en de afzuiging onvoldoende is, kan men de 
voorzorgsmaatregelen, zoals in de code voorkomen, niet naleven”, aldus 
het verslag. “Een antwoord hierop dient naar beste vermogen gegeven 
te worden.” 
In het rapport worden de toxische eigenschappen van lood en chromaat 
uitgebreid beschreven. Over chroom: “De carcinogene potentie van 
chroom (longcarcinoom) was wel reeds bekend bij werkers in de 
delfstofindustrie. Weinig nog was bekend bij geëxponeerden aan 
chroompigment.” Ook worden aanwijzingen voor een verhoogd risico op 
longkanker vermeld, met verwijzing naar berichten van de British Colour 
Makers Association, Duitse verfproducenten en een NIOSH-rapport 
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(USA), waarin het hoognodig geacht wordt werkers te beschermen 
tegen de effecten van 6-waardig chroom.  
Deze scriptie beschrijft medisch onderzoek gericht op de blootstelling 
aan lood en ook onderzoek naar mutagene effecten van blootstelling aan 
chroom-6 met niet-specifieke expositietesten ontwikkeld door de 
Universiteit van Nijmegen: thio-ether uitscheiding als maat voor 
blootstelling aan alkylerende agentia, zoals mutagene stoffen, 
glucaarzuurtest, die een indruk geeft van belasting door 
lichaamsvreemde stoffen en de Ames-test, een mutageniteitstest. Uit 
het onderzoek, waarbij de groep verfspuiters (n=18) werd vergeleken 
met een controlegroep van kantoorpersoneel (n=12) kwam geen 
duidelijke relatie naar voren; wel bleek dat roken een verstorende factor 
is; bij roken komen ook mutagene stoffen in de urine terecht. Als 
aanbeveling wordt genoemd dat dit transversale onderzoek de 
uitgangsstelling dient te zijn van een longitudinaal onderzoek 
 
1980: Bedrijfsgeneeskundig survey lijnwerkplaats Watergraafsmeer (doc 
67).  
Dit verslag is gemaakt in het kader van de opleiding tot bedrijfsarts. Op 
deze locatie werd onderhoud aan diesellocomotieven gedaan. Dit werk 
zou in 1982-1985 verplaatst worden naar Zwolle, waardoor er onrust 
was en een groot verloop en ziekteverzuim onder het personeel.  
Er is geen medisch onderzoek gedaan, wel metingen en observaties van 
de arbeidsomstandigheden. Wat de toxicologische belasting betreft, 
wordt aandacht besteed aan uitlaatgassen (door CTO waren in 1977 
verhoogde waarden CO en NOx gemeten - ‘nog steeds geen 
vervolgonderzoek’) en dieselbrandstof, roet en asbest. Er worden geen 
opmerkingen gemaakt over mogelijk vrij te komen lood of chroom, dat 
bij werk aan oude verflagen bij onderhoud en herstel. 
1980: Loodonderzoek, gericht op vergelijking van verschillende 
meetmethodes. 
Dit rapport is gemaakt in het kader van de bedrijfsartsenopleiding 
Hoofdwerkplaats Amersfoort (doc 1010).  
Het is een gedegen onderzoek uitgevoerd in samenwerking met CTO en 
met advies van het Coronel Laboratorium (UVA). “Sinds 1965 wordt 
geen loodhoudende menie meer gebruikt.” Bij het afbranden van oude 
verflagen komt veel lood vrij in de lucht. Een meting door de 
Arbeidsinspectie gaf waarden van 15 tot 125 maal de MAC-waarde!  
Voorgestelde maatregelen zijn: naar buiten verplaatsen van het werk, 
ademhalingsbescherming en roulatie van de werkzaamheden. Na 
introductie van de maatregelen controlemetingen door CTO met 
personal air-sampling bij laswerk rond de MAC-waarde en bij snijden bij 
een forse overschrijding van de MAC-waarde. 
 
1981: Bedrijfsgeneeskundig survey van de Materieelverzorging te 
Heerlen (doc 71). 
Ook dit survey is uitgevoerd in het kader van de opleiding tot 
bedrijfsarts. Het is een beschrijving van slechte omstandigheden 
(instijgen/klimmen) en hygiëne van vooral Turkse schoonmakers, die 
ook belast waren met water bijvullen.  
Algemeen Periodiek Onderzoek gebeurt in de vorm van biometrische 
screening, waarna betrokkenen, indien nodig, voor nader onderzoek op 
de sociale unit worden uitgenodigd. Er worden geen details/resultaten 



RIVM-rapport 2022–0025 

Pagina 48 van 195 

gegeven. Er is wel een vermelding van hoog ziekteverzuim door 
klachten aan houding- en bewegingsapparaat.  
 
1984: Bedrijfsgeneeskundig survey van de polyesterafdeling (doc 79). 
Survey uitgevoerd in het kader van opleiding tot bedrijfsarts.  
Het geeft een goede beschrijving van de processen en 
gezondheidsrisico’s.  
Er wordt een ‘standaard PBO' gedaan: een vragenlijst en biometrie in 
een speciaal daarvoor ingerichte bus. Het tijdsschema is: vanaf 35 jaar 
vijfjaarlijks en vanaf 50 jaar driejaarlijks. (“recent is men overgegaan op 
een ander schema: tot het 40e levensjaar om de vijf jaar en daarboven 
om de twee jaar”). In 1981 en 1982 namen vijf personen deel aan het 
PBO. Er was geen reden tot verder onderzoek.  
 
Verder bevat het een verslag van personal monitoring van styreen, 
conform het styreenprotocol van de Contact Groep Chemie uit 1983 en 
het advies voor PGO voor werkers in de polyesterbotenbouw. De survey 
geeft ook resultaten van audiometingen. 
 
1985: Bedrijfsgezondheidkundig survey asbestloods (doc 98).  
Dit survey is uitgevoerd door BGZ-team Haarlem samen met de Centrale 
adviesgroep Ergonomie. Het bevat metingen van CTO naar asbestvezels 
in de afzuiginstallatie en asbestmetingen in kleed- en verblijfruimtes, 
waar asbest niet is aangetroffen. Het geeft adviezen over fysieke 
omstandigheden. Er is geen screening gedaan op asbest-gerelateerde 
aandoeningen op advies van de Arbeidsinspectie. 
 
in/uit-proces, bots/casco (doc 1218 ).  
Dit is een heel systematisch onderzoek met als onderdelen: 

• Inventariserende analyse van arbeidsomstandigheden door SE 
Arbo, projectenbureau ergonomie.  
Het is een werkpleksurvey in het kader van een PBGO in de 
Montagehal Hoofdwerkplaats Haarlem.  
Methodiek volgens de Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden 
en WEBA. De beoordeling van veertien aspecten van 
werkomstandigheden mondt uit in een ARBO-score. De ARBO-
score op punt 5 - Gassen, dampen, stof - krijgt een onvoldoende 
(4 op een 10-puntenschaal). Het gaat om last van stof dat 
vrijkomt bij verplaatsingen, waarbij het luchtkussen stof 
verspreid en klachten over stank bij het werken met DD-lak. 
Geadviseerd wordt een aantal concrete maatregelen, waaronder 
een ander schoonmaakregime en vervanging door andere 
laksoort 

• Vragenlijstonderzoek: algemeen PBGO (groene formulieren) en 
een speciale NS-vragenlijst gericht op zwaar werk. 

• Ziekteverzuimanalyse. 
• Individueel onderzoek in PBGO-bus van SE Arbo. 

 
Het rapport geeft aanbevelingen voor de toxicologische risico’s die het 
personeel loopt (score 4 op 10 puntenschaal):  

“* Maak een precieze inventarisatie van bronnen van stof en 
toxische dampen. 

* Maak een plan van aanpak om de blootstelling te beperken.  
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* Maak een plan van aanpak voor het geven van voorlichting en 
het verstrekken van PPBM.  

* Leg een register aan van toxische stoffen, de acute effecten, 
EHBO en de noodzakelijke beschermingsmiddelen. U kunt zich 
hierbij laten ondersteunen door uw veiligheidskundige.”  

 
1994: PBGO Machinale Houtbewerking Revisiebedrijf Haarlem (doc 238). 
De aanleiding waren klachten over lawaai en klimaat. Het onderzoek 
bestaat uit vier delen: vragenlijstonderzoek, individueel onderzoek, 
werkplekonderzoek (door SE Arbo NS/Ergonomie) en verzuimanalyse. 
Bij SE Arbo NS/Ergonomie gaat het om projectnummer 1485. 
 
1996: Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) revisiebedrijf Haarlem 
(doc. 295):  
In deze RI&E worden gehooronderzoek en verplichte 
veiligheidskeuringen vermeld. Er is onduidelijkheid over PAGO: “Van 
niet-verplichte PAGO’s zoals oogonderzoek bij beeldschermwerk en 
asbestonderzoek bij personeel dat in het verleden met asbest heeft 
gewerkt, wordt slechts zeer weinig gebruik van gemaakt.” 
 
1996: Meetstrategie Revisiebedrijf Haarlem (doc 1235).  
Dit project is gestart, omdat gebleken was dat de wettelijk verplichte 
inventarisatie toxische stoffen ontbrak. Er was ook sprake van 
ongerustheid onder de medewerkers. Het geeft een beschrijving van de 
beoordeling van verschillende afdelingen: schoonmaakafdeling, 
schilders, onderdelenspuit (grote herstelling), polyesterafdeling.  
Loodchromaat wordt vermeld: ‘binnenkort niet meer gebruikt’.  
Bij onderdelenspuit: 'risico op OPS is duidelijk aanwezig’.  
Het geeft aanbevelingen voor persoonsgebonden blootstellingsmetingen.  
 
1997: Loodonderzoek schilders (doc 320).  
Dit onderzoek bevat loodbepaling en ZPP bij werknemers van de 
afdelingen In/Uit proces en Bots/Casco; bij 1 persoon van de 61 
verhoogde ZPP-waarde 
 
1998; Loodonderzoek (doc 342). 
Dit onderzoek bevat lood- en ZPP-bepalingen bij Bots/casco (n=45), 
In/Uit (n=11) en schilders MR/OP (n=27). Bij één persoon was een 
verhoogde waarde. 
 
1999: Loodonderzoek (doc 351). 
Dit onderzoek bevat loodbepalingen en ZPP bij Bots/casco (n=55), In/uit 
en Lassers (n=16) en schilders MR/OP (n=18). Bij drie personen is een 
overschrijding geconstateerd. 
2001: PAGO kantoormedewerkers (doc 408) 
Hiervoor zijn 201 werknemers uitgenodigd en gaven 112 een respons. 
Het was een vragenlijst over beeldschermwerk. Het rapport was 
geanonimiseerd en was gunstig met advies aanpassing meubilair en 
dergelijke. 
 
Er zijn geen documenten over medisch onderzoek uitgevoerd tussen 
2001 en 2015. In 2015 werd de chroom-6-problematiek bekend. 
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 Aanvullende analyse vraag 2 
Medewerkers  
Veel medewerkers gaven aan dat ze met vragen over hun 
gezondheid naar de bedrijfsarts gingen of naar de 
bedrijfsverpleegkundige die vóór 2000 op hun locatie spreekuur hielden. 
Er is veel onvrede over de bedrijfsartsenzorg die daarna werd 
ingehuurd. De toegang is moeilijker, er zijn veel wisselingen en er is 
twijfel over de deskundigheid. Twee medewerkers:  
“Dat kan nu niet meer zo makkelijk als vroeger. Je moet het via de 
procesmanager (PM) aanvragen. Je kunt eventueel zelf bellen, maar je 
komt eerst bij een verpleegkundige, die uitmaakt of je wel of niet mag 
komen.”  
En: “Het is een grote puinzooi bij die arbodienst, onder meer door de 
verandering van mensen (bedrijfsartsen). Werknemers voelen zich niet 
gehoord. Wat niet helpt, is dat de bedrijfsartsen geen verstand hebben 
van het spoor. Het maken van een afspraak duurt te lang. Elk jaar zit er 
een andere bedrijfsarts.”  
“Bij echte gezondheidsproblemen, ging je naar de huisarts. Naar de 
bedrijfsarts ga ik alleen maar toe als het voor het bedrijf moet.” 
 
Medewerkers antwoorden wisselend op de vraag naar aard en 
frequentie van het medisch onderzoek. Medisch onderzoek werd 
vooral gedaan voor veiligheidsfuncties. Een citaat: “Bij een 
veiligheidsfunctie, zoals machinist of conducteur, moest je om de 
haverklap gekeurd worden.” 
Er was herinnering aan longfoto’s die om de twee jaar werden gemaakt 
en periodiek medisch onderzoek met longfunctietesten, cardiogrammen 
en oog- en gehooronderzoek. Het periodiek medisch onderzoek werd 
iedere 3-5 jaar uitgevoerd; vanaf 2000 ongeveer was dit minder vaak. 
Een citaat: “Toen ik er in 1981 kwam werken, was er elke drie jaar een 
PMO. Naderhand was dat niet meer zo. Nu is het alleen als er een 
dringende noodzaak is.” 
Enkele medewerkers spraken over een ‘fitheidsbus’ voor 
conditiemetingen en adviezen over de gezondheid: “Een paar jaar 
geleden hebben we een soort keuringswagen op het terrein gehad, daar 
kon je een algemene keuring laten doen. Dan kreeg je advies over wat 
je ermee moest doen. Daar werd niet achterheen gezeten, dat was in de 
trant van: u bent te zwaar, ga er maar iets aan doen.” 
 
Gericht onderzoek door een vingerprik of bloedafname bij werken met 
gevaarlijke stoffen werd veel genoemd in verband met lood. Dat werd 
jaarlijks gedaan tot eind jaren negentig.  
“We vroegen waarom het onderzoek ophield. Men zei: ‘We kunnen het 
constateren, maar je vervolgens niet beter maken’.”  
“Als schilder moest je wel elk jaar langs de bedrijfsarts, om op lood te 
worden getest. Ik denk dat dat tot in de jaren negentig is geweest en 
daarna niet meer. Toen was de loodmenie er ook al uit.” 
Enkele medewerkers noemden gericht onderzoek naar chroom-6 dat 
werd gedaan vanaf 2015, nadat de aanwezigheid van chroom-6 breder 
bekend werd. Een citaat: 
“Ik ben twee keer gekeurd voor chroom-6, één keer in Amersfoort en 
één keer in Maastricht. De laatste keer was twee of drie geleden. De 
andere keer was twee jaar daarvoor. Er is urine en bloed afgenomen en 
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de longfunctie is onderzocht. Ik moest in een pijpje blazen. Ze zeiden 
dat het goed was bij mij.” 
 
Medewerkers: schoonmakers: 
Schoonmakers vormden een buitencategorie: ze waren niet in dienst 
van NS en kregen geen adequate arbozorg. Schoonmakers waren in 
dienst van een schoonmaakbedrijf, met een eigen arbodienst die geen 
oog had voor of zicht op de specifieke arbeidsomstandigheden van de 
schoonmakers bij NS. Alle aandacht was gericht op 
ziekteverzuimreductie. 
Schoonmakers gaven aan dat ze moeilijk toegang hadden tot een 
bedrijfsarts. Een aantal citaten: “Ziek zijn kan niet. Als je toch ziek was, 
had je een probleem. Dan werd je zwaar onder druk gezet om te 
werken. Dat heb ik in het begin ook ervaren. Bij klachten, bijvoorbeeld 
over mijn rug, ga ik naar de voorman toe.” 
Voor medisch onderzoek leken ze niet in aanmerking te komen: “Er was 
geen periodieke medische keuring Zoiets is er niet voor het gewone 
volk.” 
“Ik ben twee keer gekeurd in de 38 jaar dat ik voor de NS heb gewerkt. 
Dat ging via het eigen bedrijf.” 
 
Adviseurs 
Als werknemers vragen hadden over hun gezondheid zochten ze 
doorgaans hulp bij de bedrijfsarts, meldden de meeste adviseurs. Soms 
hadden ze eerst een gesprek hierover met de bedrijfsverpleegkundige of 
de HSE-functionaris. Eén adviseur meldde dat contact met de huisarts 
gezocht zou worden als er geen vertrouwen in de bedrijfsarts zou 
bestaan. De laagdrempelige toegang tot de bedrijfsarts, die vóór 2000 in 
de werkplaatsen spreekuur hield werd geroemd. Ook de directe 
beschikbaarheid van tolken speelde een rol. Enkelen noemden de 
frequente wisselingen van arbozorgverlening na ongeveer 2000 als 
belemmering voor de toegankelijkheid en het verlies van kennis van de 
werksituatie die hiermee gepaard ging. Een citaat: “NS had vroeger een 
eigen arbodienst, die is geprivatiseerd. Per vestiging was er een 
verschillende arbodienst, het was ook de tijd van de privatisering van 
alle NS-onderdelen. NedTrain had een andere arbodienst dan 
bijvoorbeeld NS Vastgoed. Elke paar jaar werd geprobeerd de 
goedkoopste arbodienst te regelen …” 
 
De vraag naar aard en frequentie van medisch onderzoek werd niet 
eenduidig beantwoord. Genoemd werden functiegerichte keuringen, 
zoals de veiligheidskeuringen en persluchtkeuringen, gericht medisch 
onderzoek naar lood of beginnende gehoorschade door lawaai en het 
meer algemeen periodiek geneeskundig onderzoek. Een citaat: 
“a, er waren diverse functies, onder andere de lassers, de bankwerkers, 
dus overal waar maar eventueel loodchromaat of gassen vrij konden 
komen, kwam men in aanmerking voor medisch onderzoek. Dan werd er 
bloed geprikt en een medische test gedaan. Als de test iets boven 
normaal zat, werd je doorgestuurd naar het ziekenhuis voor een 
vervolgonderzoek. Er kwam nooit iemand terug met een erge uitslag; 
het was meestal hartstikke goed. Ieder jaar kreeg je een gehoortest, 
totdat de regering zei dat het niet meer mocht. Daarna was het alleen 
maar op verzoek. Vroeger werd er een nulmeting gedaan als je in dienst 
kwam, dan kon men daarna kijken of het erger was geworden.” 
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Veiligheidskeuringen: Een citaat: “Bij Mook zijn drie baanwerkers 
dodelijk verongelukt. Dat was aanleiding om eisen te stellen aan 
mensen die met treinen werken en deze rijden. In het begin werd zelfs 
de monteur gekeurd. Dat is later teruggebracht tot de groep die met 
treinen reed. Bij NS Materieel was dat geen grote groep.” 
Sommige adviseurs wezen op het loodonderzoek. Een citaat: “Ook de 
loodprik werd afgeschaft, omdat het al jaren ver onder het niveau was 
om te blijven meten.” 
Ook gehooronderzoek werd regelmatig uitgevoerd; in Haarlem had men 
daarvoor een aparte audiometrieruimte.  
Over het Algemeen periodiek geneeskundig onderzoek. Een citaat: “Er 
was een systeem van periodiek onderzoek op leeftijd, dat was een 
periode van vijf jaar en elke NS’er werd periodiek onderzocht. Dat was 
een algemeen lichamelijk onderzoek, nog niet bedrijfsgeneeskundig. Dat 
is in de jaren negentig van de grond gekomen, dat je op 
werkplekactiviteiten ging letten.” 
 
Een bedrijfsarts over het beëindigen van loodonderzoek: 
“Met de verzelfstandiging van de arbodienst stopten de loodonderzoeken 
rond 2000. Dat lag aan een gebrek aan kennis bij degenen die de 
voortzetting geregeld hebben. De zelfstandige arbodienst leed vanaf het 
begin een armoedig financieel bestaan, dus er moest gesaneerd worden. 
De interimmanager heeft toen een dikke streep gezet door al die 
activiteiten.” 
 
Lijn 
De meeste lijnfunctionarissen gaven aan dat de bedrijfsarts het eerste 
aanspreekpunt was en de goede toegankelijkheid van de medische 
dienst werd geroemd (‘inpandige bedrijfsarts’). Sommigen gaven een 
weg aan naar de bedrijfsarts via de manager, personeelszaken of KAM-
functionaris.  
Voor het PAGO werd het verschijnen van een onderzoekstruck of 
onderzoeksbus op de locatie genoemd. Een citaat: “In de jaren tachtig 
kwam er eens in de twee of drie jaar een auto op het bedrijfsterrein 
waarin iedereen werd doorgelicht voor algehele gezondheid. Later is dat 
afgeschaft. Voor bepaalde functies werd ook het loodgehalte gemeten. 
Als er metingen gedaan moesten worden, was CTO deskundig. Het was 
als het ware het TNO binnen NS. Er werkten bijna honderd mensen.” 
Een speciale managementkeuring werd genoemd. Een citaat: “De chefs 
zijn wel een keer door de mangel gehaald, met hartkeuring. Dat werd 
ons medio 2000 aangeboden op basis van vrijwilligheid. De 
leidinggevenden maakten daarvan wel gebruik. We kregen een 
bloeddrukmeter; die heb ik nog bewaard. Het was een speciale actie 
voor het hogere kader. Dat was om je gezondheid eens te laten testen. 
Het was een soort doorlichting van de leidinggevenden.” 
 
Lijnfunctionarissen kenden ook het verplichte karakter van 
veiligheidskeuringen. Een citaat: “Deze zijn voor veiligheidsfuncties zelfs 
wettelijk verplicht. Rangeerders en verkeersleiders op de locatie wordt 
altijd gekeurd, geregistreerd en periodiek gekeurd. Een keuring voor 
schilders of andere fysieke functies is vrijblijvend en niet verplicht uit 
hoofde van de functie.” 
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3.3.3 Onderzoekvraag 3: Blootstellingsmetingen 
3.3.3.1 Vragen 

Onderzoeksvraag 3 is onderverdeeld in drie subvragen: 
3a : Zijn er in het verleden naar de blootstelling aan chroom-6 door de 
Arbeidsinspectie onderzoeken uitgevoerd? 
3b : Is er een RI&E naar de blootstelling aan chroom-6 uitgevoerd? 
3c : Zijn er arbeidshygiënische metingen verricht naar de activiteiten, 
waarbij (mogelijk) blootstelling aan chroom-6 van toepassing is? 
 

3.3.3.2 Beoordelingskader 
Beoordelingskader vraag 3a 
De Scheikundige dienst van de Arbeidsinspectie die in het verleden zelf 
metingen verrichtte, is in 1994 opgeheven. Sindsdien voert de 
Arbeidsinspectie of haar opvolger de Inspectie SZW zelf geen metingen 
uit. Ze kan aan bedrijven wel aanwijzingen geven om metingen uit te 
voeren. Beide aspecten zullen in dit onderzoek worden bezien.  
 
Beoordelingskader vraag 3b 
Een RI&E (Risico-inventarisatie & -Evaluatie)50 is een verplichting vanuit 
de Arbowet die sinds 1 januari 1994 van kracht is. Een RI&E geeft 
inzicht in de beheerste en onbeheerste risico’s van de 
arbeidsomstandigheden.  
Op gestructureerde wijze worden de aandachtspunten op het gebied van 
veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelasting met een RI&E 
in kaart gebracht. Onderdeel van een RI&E is een plan van aanpak, 
waarin alle maatregelen zijn opgenomen om de risico’s verder te 
beheersen. De medezeggenschap van een organisatie heeft 
instemmingsrecht op dit plan. De RI&E is geen doel op zich, maar een 
instrument om aan de slag te gaan met de verbetering van de 
arbeidsomstandigheden. Een RI&E moet volledig zijn (alle arbozaken 
zijn benoemd), betrouwbaar (een reëel beeld geven) en actueel (een 
levend document). Voor het opstellen van een RI&E zijn (digitale) 
instrumenten beschikbaar. De uitvoering mag door een bedrijf zelf 
gedaan worden. De kwaliteit van de RI&E wordt geborgd door het 
betrekken van een gecertificeerde kerndeskundige, die meewerkt aan de 
uitvoering of achteraf een toetsing uitvoert.  
Voor de blootstelling aan gevaarlijke stoffen – en dus ook chroom-6 – 
geldt een nadere-inventarisatieverplichting, zoals vastgelegd in 
Arbobesluit artikel 4.2. Hierin staat: “Indien werknemers worden of 
kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, ongeacht of met 
deze stoffen daadwerkelijk arbeid wordt of zal worden verricht, worden, 
in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 
5 van de wet, de aard, de mate en de duur van die blootstelling 
beoordeeld teneinde de gevaren voor de werknemers te bepalen.” 
Hierbij wordt “in ieder geval vastgesteld wat het blootstellingniveau is”.  
 
Onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. Hierin zijn alle 
maatregelen opgenomen om geconstateerde risico’s verder te 
 
50 Een ‘Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E)’ is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en 
veiligheid te bevorderen. Elk bedrijf 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 (PVA) zijn opgenomen. Daarin staat 
beschreven welke maatregelen een werkgever gaat nemen om de geconstateerde risico’s aan te pakken. Ten 
slotte moeten in een RI&E de arbeidsongevallen uit het verleden worden opgenomen. 
https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/risico-inventarisatie-evaluatie. 
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beheersen. Alle maatregelen zijn voorzien van een prioriteit, planning en 
verantwoordelijke. 
 
Beoordelingskader vraag 3c 
Er kunnen verschillende arbeidshygiënische metingen worden 
uitgevoerd. In het kader van chroom-6 zijn dat stofmetingen in de lucht, 
of veegmonsters van oppervlakken. Het gehalte aan chroom-6 wordt 
tijdens de meting bepaald (in lucht of veegmonster) en getoetst aan een 
grenswaarde (bijvoorbeeld de MAC-waarde). Met stofmetingen in de 
lucht wordt het inhalatierisico bepaald. Veegmonsters zijn een indicatie 
van de vervuilingsgraad van de werkplek.  
Metingen kunnen ook verricht worden naar het functioneren van 
afzuiging (luchtsnelheid), verlichting (vaststellen verlichtingsniveau in 
Lux), binnenklimaat (vaststellen temperatuur, luchtvochtigheid, 
concentratie kooldioxide, et cetera).  
 
De activiteiten beperken zich niet tot het daadwerkelijk verven met of 
schuren van chroom-6-houdend materiaal. Alle activiteiten in en rondom 
de werkzaamheden met chroom-6 moeten in ogenschouw worden 
genomen. Medewerkers kunnen immers ook als omstander blootgesteld 
worden via de lucht, stof of door contact met gecontamineerd oppervlak. 
 

3.3.3.3 Antwoord 
Vraag 3a  
De Arbeidsinspectie of haar opvolger, de Inspectie SZW51, heeft in de 
onderzoeksperiode diverse onderzoeken verricht in de werkplaatsen van 
NS. Meestal was dat in verband met incidenten, soms was dat 
systematisch, zoals het inspectieproject Spoorwegen (1993), waarbij 
vanuit verschillende districten van de Arbeidsinspectie verschillende 
werkplaatsen beoordeeld zijn. De voor dit onderzoek beschikbare 
rapporten waren kritisch van toon. In de documenten of de gesprekken 
zijn geen aanwijzingen gevonden van onderzoek door de 
Arbeidsinspectie naar chroom-6 of het geven van aanwijzingen daartoe. 
Ook niet toen rond 1998 bij de verwijdering van verflagen bij 
vliegtuigonderhoud van de Koninklijke Luchtmacht op de 
Luchtmachtbasis Twente hoge concentraties chroom-6 werden gemeten, 
waarbij de Arbeidsinspectie actief betrokken was en waarvoor veel 
media-aandacht bestond. 
 
Vraag 3b 
Uit de gesprekken blijkt dat de RI&E op diverse locaties is uitgevoerd. 
Tenminste twee RI&E-methodieken zijn besproken tijdens het 
onderzoek. Een verdieping van het onderwerp gevaarlijke stoffen, 
specifiek chroom-6, is een wettelijke verplichting (sinds 1994). Als 
opvolging van de RI&E is deze verdieping echter niet aangetroffen. 
Mogelijk speelt hierbij een rol dat chroom-6 een component is van 
schuurstof en pas vrijkomt tijdens een werkproces. Bij het 
inventariseren van aanwezige gevaarlijke stoffen wordt dit eenvoudig 
gemist, zeker als niet bekend is dat de gebruikte verf chroom-6 bevat. 
Opgemerkt moet worden dat de organisatie zich wel bewust was van 
blootstelling aan andere aanwezige stoffen, zoals asbest, lood in 
schuurstof, dieselmotoremissie en lasrook.  

 
51 Sinds 1 januari 2022: Nederlandse Arbeidsinspectie. 
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Vraag 3c 
Uit de interviews blijkt dat vanaf 2015 metingen specifiek naar chroom-
6 zijn geïntroduceerd. Directe aanleiding was het aantreffen van 
chroom-6 in genomen verfmonsters van materieel. Vooral de adviseurs 
en lijnfunctionarissen waren op de hoogte van de metingen. De 
medewerkers op de werkvloer lijken over het algemeen, tot 2015, niet 
of minimaal geïnformeerd te zijn geweest. De laatste jaren is de 
beoordeling van de blootstelling aan chroom-6 verder uitgerold. Veel 
werkprocessen zijn in kaart gebracht en beoordeeld. Voor enkele 
werkprocessen waren aanpassingen noodzakelijk. Opgemerkt moet 
worden dat voorafgaand, vóór 2015, aan deze uitgebreide beoordeling 
de RI&E’s op de locaties niet volledig waren. Dit ondanks de inzet van 
eerder genoemde RI&E-instrumenten en betrokkenheid van in- en 
externe deskundigen.  
 

3.3.3.4 Toelichting 
 Documentanalyse 

Vraag 3a 
De documenten zijn doorzocht met de zoekterm ‘inspectie’. Naast 
verslagen van inspectie van materieel en dergelijke werd een tiental 
documenten gevonden waarin de Arbeidsinspectie of Inspectie SZW 
werd vermeld, soms over de procedure52, melding bezoek, 
meldingsprocedure beroepsziekten, mededeling over een bezoek of een 
blanco ongevalsrapport. Een aantal documenten was meer inhoudelijk 
van aard. Een aantal aangetroffen documenten: 

• In een onderzoeksverslag van een bedrijfsarts uit 1980 werd 
vermeld dat de Arbeidsinspectie lood in de lucht had gemeten, 
waarbij 15 tot 125 maal de MAC-waarde werd aangetroffen. Dit 
was aanleiding voor gedegen onderzoek in samenwerking met 
CTO en het Coronel Laboratorium (UVA), en de invoering van 
beheersmaatregelen en controlemetingen door CTO (doc 1010). 

• Correspondentie met de Arbeidsinspectie (doc 136) over de 
ontheffing van de Arbeidsomstandighedenwet 1991 voor twee 
jaar in verband met werkzaamheden aan en in crocidoliet-
bevattende spoorwegrijtuigen: asbestverwijdering vóór verder 
onderhoud. 

• Landelijk Inspectie-project NS (1993): In de periode van mei tot 
juli werd door vier districten ven de Arbeidsinspectie een landelijk 
inspectieproject bij NS uitgevoerd. De inspecties zijn VGW-breed 
(Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) opgezet met een specifieke 
inspectielijst en richten zich vooral op werkplaatsen en stations. 
Het was een samenwerking tussen vier districten van de 
Arbeidsinspectie, waarbij zeven inspecteurs waren betrokken. 
Samenhangend met dit Inspectieproject zijn twee arbo-audits 
(doorlichting van het arbozorgsysteem) uitgevoerd. 

• Enkele conclusies wat betreft Gevaarlijke Stoffen: “23 
overtredingen. Hierbij gaat het vooral om knelpunten betreffende 
de opslag, te hoge dagvoorraden en het ontbreken van (juiste) 
etikettering en nood- en oogdouches (13x); ontbreken van een 
register gevaarlijke stoffen (4x) en onvoldoende 
arbeidshygiënische maatregelen (4x).”  

 
52 Volgens deze procedure zijn bezoeken/onderzoeken van de Arbeidsinspectie bekend bij preventiecoördinator, 
preventiedeskundige, hoofd preventie, hoofd VG&M, locatiemanager/afdelingshoofd. De bewaartermijn is vijf 
jaar. 
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• Uit het auditrapport, uitgevoerd in de Hoofdwerkplaats Tilburg in 
de paragraaf beoordeling: “De deskundige ondersteuning heeft 
een weinig gestructureerd karakter. Te veel opereren de 
deskundigen vanuit hun eigen discipline. Van onderlinge 
afstemmingen en een planmatige aanpak is geen sprake. Juist 
door gezamenlijk op te trekken en jaarlijks een plan van aanpak 
te maken voor uit te voeren activiteiten kan de inbreng van 
deskundigen aan terrein winnen.”  
 

De kennis is bij de verschillende deskundigen zeker aanwezig. De 
rapportages en adviezen zijn over het algemeen van goede kwaliteit.  
Er wordt niet altijd voldoende gebruik gemaakt van de aanwezige 
deskundigheid. Dit komt heel sterk naar voren bij de infrastructurele 
voorzieningen. Hier is de Bedrijfsdienst die op eigen gezag (zonder over 
de daartoe benodigde kennis te beschikken) beslissingen neemt die van 
groot belang zijn voor de arbeidsomstandigheden van de werknemers. 
De deskundigen worden bij het nemen van deze beslissingen over het 
algemeen niet betrokken. 
 
Vraag 3b  
Diverse documenten zijn aanwezig wat de RI&E betreft. Het oudste 
document (177) dateert uit 1993 en geeft aan dat een RI&E met de 
IMA-methode voor de montagehal in Haarlem werd uitgevoerd. Twee 
jaar later wordt melding gemaakt van een Plan van Aanpak toxische 
stoffenbeleid (doc 273). Dit is in feite een RI&E, gericht op gevaarlijke 
stoffen bij alle productieafdelingen te Haarlem. Voor het project wordt 
de samenwerking met De Service Eenheid Arbeidsomstandigheden (SE-
Arbo) gezocht.  
In de navolgende jaren zijn documenten aanwezig waarin RI&E’s 
beschreven worden, zoals RI&E’s voor het revisiebedrijf te Haarlem (doc 
295) en voor het Onderhoudsbedrijf Zwolle (doc 301) uit 1996. In een 
document uit 2000 (doc 1038) wordt aangegeven dat voor diverse 
locaties geen (actuele) RI&E aanwezig is. Voor gevaarlijke stoffen wordt 
daarbij aangegeven dat inzicht in het omgaan met allerlei te gebruiken 
stoffen ontbreekt. Een project hiervoor zou door 'een onverlaat' zijn 
afgeblazen.  
Uit 2007 is het RI&E-instrument “De RI&E op het goede spoor! Een 
samenwerkingsproject tussen Arbo Unie en NedTrain” (doc 643). In 
deze RI&E wordt in module 5.1 gevraagd: “Zijn de aard, mate en duur 
van de blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke stoffen 
beoordeeld?” Als deze vraag met "nee" is beantwoord, dan moet er een 
nadere inventarisatie gevaarlijke stoffen worden uitgevoerd. RI&E’s 
uitgevoerd met dit RI&E-instrument zijn niet aangetroffen. 
In 2008 wordt het veiligheidszorgsysteem toegelicht in een presentatie 
(doc 1062). Het inventariseren van veiligheids- en gezondheidsrisico’s 
wordt als Kritische prestatie-indicator (KPI) aangegeven. In de 
scorekaart is te zien dat de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak 
rood scoren. Een Service Level Agreement tussen de afdeling VG&M en 
een productie-eenheid dateren uit 2011 (doc 765). In de bijbehorende 
presentatie wordt gesproken van een ‘uitrolplan RI&E Arbo 2011’.  
 
Voorgaande verwijst naar de algemene RI&E. Over de verdieping van de 
RI&E op het gebied van gevaarlijke stoffen (1994), specifiek over 
chroom-6, is een beperkt aantal documenten gevonden. In 1996 wordt 
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gerapporteerd over het project Toxische Stoffen voor het revisiebedrijf 
Haarlem (doc 1235). Dit document adviseert een beoordeling van de 
blootstelling met het uitvoeren van persoonsgebonden metingen op vijf 
verschillende afdelingen: schoonmaakafdeling, spuit- en gritstraat, 
schildersafdeling, onderdelenspuit- en polyesterafdeling. Aanleiding voor 
het project was dat in 1995 de wettelijk verplichte inventarisatie 
toxische stoffen ontbrak. Op de afdelingen is ook sprake van 
ongerustheid onder de medewerkers. Opvallend is dat loodchromaat 
aanwezig is op de schildersafdeling en bij de onderdelenspuiterij. Voor 
de schildersafdeling zou deze stof niet meer gebruikt worden en/of 
binnenkort niet meer gebruikt worden. In het document wordt 
aangegeven dat het voor het project noodzakelijke overzicht van alle 
stoffen ontbreekt. De adviezen blijven daardoor globaal.  
 
Een PAGO Toxische stoffen is een logisch vervolg op een RI&E Toxische 
stoffen. Een document uit 1997 (doc 318) bevat verwijzingen naar zo 
een PAGO voor afdelingen in Haarlem. Aangegeven wordt dat dit PAGO 
wordt opgeschort. Een document aan het eind van 1997 (doc 1260) 
rapporteert de resultaten van het PAGO. In totaal hebben 49 
werknemers meegewerkt. Bij 20 van hen werden mogelijke 
beroepsgebonden aandoeningen vastgesteld: OPS (8x), 
longaandoeningen (3x) en huidklachten (9x). De medewerkers waren 
werkzaam op de schilder- of polyesterafdeling. Als mogelijke oorzaken 
worden alleen di-isocyanten genoemd; chroom-6 wordt nergens 
aangegeven. 
 
Een RI&E Gevaarlijke stoffen begint met een goed overzicht van de 
aanwezige stoffen. Vanuit onderhoudsbedrijf Onnen is een register 
Gevaarlijke stoffen aanwezig uit 1998 (doc 1140). Hierin wordt 
aangegeven dat een 5-literbus met zinkchromaat is ‘vervallen, wordt 
niet meer gebruikt n.a.v. RI&E'. Vanuit revisiebedrijf Haarlem is een 
registratie bekend uit 2004 (doc 1185). In het milieujaarverslag staat: 
"In 2002 zijn de volgende maatregelen in het kader van gevaarlijke 
stoffen genomen: de groep Arbo en milieu is begonnen met het register 
gevaarlijke stoffen en de registratie kankerverwekkende stoffen op orde 
te brengen. In 2003 is dit verder gecontinueerd en voor zover mogelijk 
afgerond." Chroom-6 wordt niet specifiek benoemd.  
 
In een Plan van Aanpak van de Regio Zuid uit 2001 (doc 412) is de 
volgende maatregel opgenomen: ‘Breng de plekken/werkzaamheden 
waarbij blootstelling kan optreden in kaart, beoordeel deze conform 
NEN-689 en stel een Plan van Aanpak ter beheersing op (beleid 
gevaarlijke stoffen). Zorg voor implementatie van geadviseerde 
maatregelen in het kader van uitgevoerd onderzoek. Planning gereed: 
Q1 2003 - Q4 2004.’ Onduidelijk is of de maatregelen zijn uitgevoerd.  
 
De meeste recente documenten dateren uit 2015 (doc 1202). Vooral het 
eindrapport van het NS-onderzoek werkzaamheden verleden – fase 1 – 
verkenning, is interessant.  
 
Vraag 3c 
Het beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen, in het 
bijzonder chroom-6, wordt in de RI&E regelmatig benoemd (zie vraag 
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3b). Documenten die verslag doen van uitgevoerde metingen naar 
chroom-6 zijn niet aangetroffen.  
Een document uit 1998 (doc 324) vermeldt metingen van toxische 
stoffen bij revisiebedrijf Haarlem. Het gaat vooral om isocyanaten en 
oplosmiddelen; chroom-6 of chromaten worden niet genoemd.  
 

 Aanvullende analyse  
vragen 3a-3c 
 
Medewerkers 
Vraag 3a 
Naar de activiteiten van de Arbeidsinspectie is niet expliciet gevraagd in 
de interviews en gesprekken en deze kwamen ook niet aan de orde. 
 
Vraag 3b 
In de interviews en groepsgesprekken is niet direct gevraagd naar de 
RI&E. Twee medewerkers noemen terloops de uitvoering van de RI&E op 
hun locatie. Als instrument op de werkvloer wordt gerefereerd aan de 
methodiek Balance.  
 
Vraag 3c 
Het merendeel van de respondenten geeft aan niet te weten van 
metingen naar chroom-6 in de lucht. Enkele respondenten geven aan 
dat geluid, asbest en dieselmotoremissie (DME) wel gemeten werden, 
vaak lang geleden. 
 
Een aantal medewerkers geeft aan dat verfmonsters geanalyseerd 
werden op chroom-6. Zowel van treinmaterieel als van nieuwe 
materialen werden monsters geanalyseerd. Deze bemonstering zou 
vanaf ongeveer 2016 zijn gestart. Ook zouden op een locatie monsters 
zijn genomen van stof op leidingen van airco- en koelsystemen.  
Specifiek voor Haarlem werd aangegeven dat pas na 2015 verfmonsters 
van materieel werden genomen. In het begin ging een treinstel dan wel 
gewoon het proces in en was deze al bewerkt bij het bekend worden van 
het analyseresultaat. In een ander interview wordt aangegeven dat het 
nemen van monsters van materieel recent is losgelaten; al het materieel 
wordt behandeld alsof het chroom-6 bevat.  
 
Een aantal medewerkers geeft aan op de hoogte te zijn van metingen 
naar chroom-6 in de lucht. Over het delen van meetresultaten wordt 
wisselend gesproken. De meeste medewerkers geven aan dat de 
resultaten altijd ‘binnen de norm’ waren en dat medewerkers zich 
volgens het management geen zorgen hoefden te maken. Een enkele 
medewerker heeft daarbij zijn vraagtekens. Slechts één medewerker 
geeft aan op de hoogte te zijn van overschrijding van de norm; hogere 
eisen moesten gesteld worden aan het werkproces.  
 
Een medewerker geeft aan dat de metingen naar chroom-6 in de lucht 
van de laatste vijf jaar zijn, van na ‘Tilburg’53. Met het resultaat werd 
een plan de campagne gemaakt. In voortgangscontrolelijsten stond 
welke treinen chroom-6 bevatten. Monteurs werden daarop 
geattendeerd. Dat gebeurde echter niet altijd. Er moest worden gewerkt 

 
53Nadat bekend werd dat er sprake was van werken aan chroom-6-houdend materieel in het tROM-project. 
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met aparte filters in de stofzuigers. De filters waren duurder dan de 
stofzuiger zelf en bleken niet in de aanwezige stofzuigers te passen. Er 
is maanden met de verkeerde stofzuigers gewerkt.  
 
Een specifiek voorbeeld van metingen naar chroom-6 in Haarlem is 
geschetst. Bij het transport van materieel op luchtkussens en bij het 
afblazen met perslucht van materieel na schuren, werden metingen 
verricht. Bij beide activiteiten kwam zichtbaar veel stof vrij in de ruimte. 
De luchtkussens worden sinds 2018 niet meer gebruikt en een verbod 
voor het afblazen op de stand is ingesteld. Dit laatste mag alleen nog in 
een speciale cabine met verseluchtmaskers op.  
 
Een ander voorbeeld gaat over een test bij het ‘postzegelen’ of 
‘spotrepair’54. Metingen moesten uitwijzen of het postzegelen veilig 
uitvoerbaar was met speciale afzuigapparatuur en beschermende 
kleding. Dat bleek inderdaad mogelijk, maar besloten werd om het 
postzegelen toch te stoppen.  
 
Adviseurs 
 
Vraag 3a 
Een inspecteur van de Arbeidsinspectie die betrokken was bij de in 
bovenstaande documenten genoemde audit (1993) gaf aan dat de 
Arbeidsinspectie als het moest de NS net zo hard aanpakte als andere 
bedrijven. De conclusies van de audit bevestigen dit.  
Gevraagd naar andere onderzoeksrapporten van de Arbeidsinspectie bij 
NS kwam naar voren dat stukken in het algemeen na zeven jaar 
vernietigd worden, zoals is vastgelegd in de Archiefwet. 
 
Vraag 3b 
Een adviseur geeft aan dat “pas” in 2009 is gestart met de NS Materieel 
RI&E. Een eigen instrument zou aanwezig zijn, dat uitgebreider is dan 
dat van de arbodienst. 
In 1993 werd de RI&E voor locatie Feijenoord door een extern bedrijf 
uitgevoerd. Afgezien van Haarlem en Tilburg, hadden de Onderhouds- 
en Servicebedrijven tot 2005 geen veiligheidskundige in dienst. Mogelijk 
heeft dit een rol gespeeld bij waar een RI&E is uitgevoerd.  
 
Een adviseur geeft aan het RI&E-instrument zelf te hebben ontwikkeld. 
Formeel was deze RI&E van Arbo Unie (arbodienst). De RI&E was een 
update van de RI&E uit 1999. NedTrain heeft in 1999 een RI&E laten 
uitvoeren. Vervolgens is door organisatorische veranderingen de RI&E 
en het Plan van Aanpak en daarmee de structurele aandacht voor 
arbeidsomstandigheden op de achtergrond geraakt. In 2004 heeft 
NedTrain gevraagd om de RI&E uit 1999 verder vorm te geven. 
Aangezien destijds een nieuwe arbodienst, Arbo Unie, en een nieuwe 
stafmedewerker Arbo & Milieu voor en bij NedTrain zijn gaan werken, 
was het voor beide partners belangrijk om goed zicht te krijgen op de 
organisatie en de uitvoering. Vooral op het gebied van 
arbeidsomstandigheden. Eén van de conclusies in de RI&E was dat er 
een nadere inventarisatie gevaarlijke stoffen moest komen.  

 
54 ‘Spotrepair’ of ‘postzegelen’: reparatie van een klein oppervlak waarbij geschuurd en/of geslepen, 
geplamuurd en geverfd (spot-painten) wordt. 
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Voor de locatie Watergraafsmeer geeft een adviseur aan dat in de 
periode 2013 - 2016 een eigen RI&E-instrument is gemaakt. Daarmee 
zijn de daaropvolgende jaren de RI&E’s uitgevoerd. Het Arbo-
Informatieblad 1 (uitgever Sdu) was de basis van het instrument. Het 
werd omgezet naar een geautomatiseerd systeem waar na invullen van 
vragen een plan van aanpak uitrolde.  
 
Vraag 3c 
Een adviseur geeft aan dat pas sinds kort blootstellingsmetingen naar 
chroom-6 worden gedaan. Het is nog niet zo lang bekend dat chroom-6 
voorkomt binnen het bedrijf. De medewerker geeft aan dat het na de 
ontdekking van chroom-6 bij het postzegelen nog wel een hele tijd 
geduurd heeft, voordat er iets bekend werd over de mate waarin 
collega’s blootgesteld werden aan chroom-6 tijdens hun 
werkzaamheden.  
 
Een adviseur geeft aan zelf metingen te hebben uitgevoerd: “Degene die 
meetapparatuur droeg, was een van de eersten die de resultaten zag.” 
In overleg met de medewerkers werd besproken welke 
verbetermogelijkheden mogelijk waren. Er zijn toen soms puntgerichte 
afzuigacties geweest. In plaats van de hele hal in één keer af te zuigen, 
kwamen er slangen te hangen om gericht af te zuigen, zodat de 
blootstelling op een algemeen aanvaardbaar niveau kwam. 
 
Een adviseur geeft aan bij de voorbereiding van metingen naar lasrook 
in Tilburg tegen weerstand te zijn aangelopen. Het management zou de 
uitvoering van de metingen hebben vertraagd en tegengewerkt. 
 
Een adviseur geeft aan de afgelopen jaren betrokken te zijn bij de 
blootstellingsonderzoeken naar chroom-6. De onderzoeken zijn vanaf 
2015 samen met adviesbureau RPS uitgevoerd. Uitgangspunt werd toen 
‘als je stof beheerst, beheers je ook chroom-6’.  
De laatste jaren zijn wel eens concentraties boven de actiewaarden 
gemeten, en misschien één of twee keer boven de grenswaarde. De te 
nemen maatregelen waren afhankelijk van de werkzaamheid. Als al met 
persoonlijke beschermingsmiddelen werd gewerkt, dan werd gekeken of 
de verspreiding naar de omgeving verminderd kon worden. De laatste 
twee jaar is er ook veel gekeken naar hoe de kleine plekjes op de trein 
veilig behandeld kunnen worden. 
De adviseur merkt op dat de problematiek bij Defensie niet de 
aanleiding was voor het onderzoek naar chroom-6. Vraag was of in een 
werkplaats die niet daarop was ingericht, schuren en slijpen aan 
materieel mogelijk was.  
In Haarlem was door chroom-6-problemen bij de POMS-sites van 
Defensie eind 2014, begin 2015, onrust ontstaan. Het werk is daar door 
medewerkers stilgelegd. In samenwerking met RPS zijn begin 2015 van 
alle treinen monsters genomen en is geprobeerd om alle processen na te 
bootsen en te bemeten. In 2015–2016 zijn veel aanpassingen gedaan 
aan de werkprocessen. Achteraf blijkt dat maar op weinig plekken echte 
risico's geweest zijn. Er was een aantal processen waarin te hoge 
concentraties zijn gemeten. Die processen werden stilgelegd en 
aangepast. Dat was vooral in Haarlem. En op een aantal plekken 
verspreid over Nederland werd nog steeds aan ‘spotrepair’ gedaan, 
overal op een andere manier. “Spotrepair’ is in dat jaar stilgelegd. We 
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hebben twee systemen ontwikkeld om op een veilige manier aan 
‘spotrepair’ te doen.” 
 
Lijn 
Vraag 3a 
Specifieke metingen door de Arbeidsinspectie zijn in deze gesprekken 
met NS-medewerkers niet aan de orde geweest. Wel is een gesprek 
gevoerd met een medewerker van de Arbeidsinspectie. 
 
Vraag 3b 
In de interviews en groepsgesprekken is niet direct gevraagd naar de 
RI&E. De RI&E is ook niet ter sprake gekomen.  
Eén werkplaatsmanager noemt dat RI&E’s regelmatig werden 
uitgevoerd. In de regio keken het onderdeeloverlegorgaan (OC) en hun 
VGWM-commissie altijd heel kritisch mee.  
 
Vraag 3c 
Een manager geeft aan zich geen metingen te kunnen herinneren. Wel 
zijn metingen naar geluid en trillingen bij hem bekend. Een aantal 
andere managers geeft aan wel op de hoogte te zijn van metingen. 
Drempelwaardes en grenswaardes worden genoemd. Een manager geeft 
aan dat de informatiestroom goed was. Wel was er sprake van een 
haalplicht, “het was een beetje halen en brengen van de informatie”. 
 
Een manager geeft aan bekend te zijn met stofmetingen, maar niet naar  
specifieke stoffen zoals chroom-6. De nadruk lag in het verleden op 
asbest. 
 
Tot slot geeft een manager aan dat de uitslag van een meting bepaalde 
of al dan niet met bescherming moest worden gewerkt. Hij kan zich 
geen situatie herinneren dat een meting een te hoge concentratie 
aangaf. 
 

3.3.4 Onderzoekvraag 4: Vervanging chroom-6 
3.3.4.1 Vraag 

Welke afwegingen hebben plaatsgevonden over het al dan niet blijven 
toepassen van chroom-6 toen de effecten op de gezondheid bekend 
werden? 
 

3.3.4.2 Beoordelingskader 
Als uit vraag 1b (3.3.1.1) blijkt dat NS zich bewust was van het feit dat 
chroom-6 effecten heeft op de gezondheid van de mens is er toen een 
afweging gemaakt over het al dan niet toepassen van chroom-6? Bij de 
documentenanalyse is gekeken naar met wie deze afweging 
plaatsgevonden heeft en welke aspecten en gevolgen (positieve en 
negatieve) hierin meegenomen zijn. Bij wie en hoe is het resultaat van 
deze afweging – zowel op leidinggevend als uitvoerend niveau – 
terechtgekomen? Wat is daarmee gebeurd (is het resultaat van de 
afweging doorgevoerd en zo ja, hoe) en is het onder de aandacht 
gebleven? Wat is het resultaat van de genomen afweging(en) geweest? 
 

3.3.4.3 Antwoord 
Het vervangen van chroom-6 is enkele keren in de documentatie naar 
voren gekomen. In de jaren tachtig werden geschikte materialen en 
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conservering besproken, waaronder de (verf)toepassing van chroom-6, 
ter voorkoming van corrosie. In de jaren negentig werd er gezocht naar 
een alternatief voor chroom-6, met de vermelding dat zink- en 
loodchromaat schadelijk was voor mens en milieu. NS (CTO) deed zelf 
onderzoek naar alternatieve verfsystemen (lood-en chroomvrij en 
oplosmiddelarm) en NS was hierover in overleg met de verfindustrie. Bij 
NS (CTO) was dit dus bekend en doorgevoerd in het inkoopbeleid. 
Helaas realiseerde men zich onvoldoende dat chroom-6 ook vrij kon 
komen bij schuur-, verspanende55- en laswerkzaamheden aan oud 
materieel. In 2017 wordt aangegeven dat er een alternatief moest 
komen voor de toepassing van chroom-6, aangezien het gebruik 
wettelijk niet meer was toegestaan.  
 

3.3.4.4 Toelichting 
 

 Documentanalyse.  
Chroom-6 bij oppervlaktebehandeling NS 
Bij NS zijn chroom-6-verbindingen op verschillende manieren toegepast 
bij oppervlaktebehandeling: 
Zinkchromaat als primer in de onderlaag met goede anticorrosieve 
eigenschappen waarmee het kale staal wordt behandeld. Dit als 
alternatief voor loodmenie dat sinds 1990 in de EU is verboden. Met het 
Besluit Kankerverwekkende Stoffen en Processen, 1994, bestaat een 
vervangingsplicht kankerverwekkende stoffen, waaronder de chroom-6-
verbindingen als zinkchromaat, tenzij dat technisch onuitvoerbaar is. 
Loodchromaat als pigment, verantwoordelijk voor de helgele kleur van 
de rijtuigen vóór 1990. 
Het CTO (Centrum Technisch Onderzoek) was in 1987 en 1988 (doc 303 
en 304) gestart met overleg met de verfindustrie om tot de gele NS 
kleur zonder lood- en chromaathoudende pigmenten te komen. Een 
vergelijkend onderzoek werd uitgevoerd naar roestwerende verven 
zonder chromaathoudende pigmenten. Invoering van loodchromaat vrije 
gele aflak werd geeffectueerd. Na 1994 werd bij inventarisatie van 
gevaarlijke stoffen incidenteel nog een pot verf met zinkchromaat of 
loodchromaat aangetroffen. 
  
Voor oppervlaktebehandeling van Aluminium is het moeilijk om 
alternatieve oppervlaktebehandeling systemen te vinden, waardoor 
onder strenge voorwaarden chroom-6-verbindingen bij deze toepassing 
nog zijn toegestaan, bijvoorbeeld in de vliegtuigindustrie (KLM, 
Koninklijke Luchtmacht). Bij NS wordt weinig tot geen aluminium 
toegepast, waardoor de Chroom-6 bij NS vooral wordt aangetroffen in 
oude verflagen en twee andere toepassingen: rvs lassen en branden en 
handling oude houten spoorleggers. 
  
Andere toepassingen:  
Chroom is ook een bestanddeel van roest vast staal (ongeveer 11 
procent) waardoor bij lassen of branden van rvs ook blootstelling aan 
chroom-6 kan plaatsvinden. 
 
55Onder verspanen verstaan wij metaalbewerking waarbij met bepaald hand- 
of machinegereedschap materiaaldelen worden weggenomen en spanen (afval) ontstaan. Frezen, tappen, 
draaien, vijlen, boren, zagen, kotteren, brootsen (of trekfrezen ), slijpen, honen, leppen, schaven en steken zijn 
voorbeelden van verspanende werkzaamheden. Schuren, lassen en snijden valt niet onder verspanende 
werkzaamheden. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gereedschap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gereedschapswerktuig
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Ook oude houten spoorleggers kunnen chroom-6 bevatten, omdat deze 
met een inmiddels verboden houtconserveringstechniek zijn behandeld: 
wolmaniseren, waarbij een mengsel van chroom, koper en arseen onder 
hoge druk in hout geïmpregneerd werd.  
 
Eind jaren zeventig/begin jaren tachtig worden afwegingen gemaakt 
over het gebruik van chroom-6. Deze afweging is vooral ingegeven op 
basis van ‘maatregelen voor preventie tegen corrosie’ waarbij 
chroomhoudende producten onderdeel zijn van de richtlijnen voor het 
aanbrengen van conservering naast bijvoorbeeld het uitvoeren van 
gesloten constructies en vochtafvoermogelijkheden. In 1981 werd in een 
Programma van Eisen voor de aanschaf van minstens 15 DE-locs (doc 
74) een aparte paragraaf opgenomen. Daarin staat een voorschrift over 
schadelijke stoffen die bij verwerking of bewerking in de 
onderhoudssfeer kunnen vrijkomen in materieelconstructies die niet 
mogen worden toegepast met verwijzing naar een lijst van de ‘American 
Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH)’ en wordt 
naast asbest ook lood- en zinkchromaat genoemd. NS loopt hiermee dus 
vooruit op de Nederlands regelgeving. Alternatieve materialen, 
waaronder aluminium, worden ook genoemd met als nota bene dat 
chroomzuur de eerste keus is bij behandeling van aluminium. 
Chromateren van aluminium is namelijk nog steeds de beste 
conserveringsmethode zonder goed alternatief en wordt in de 
vliegtuigindustrie nog steeds toegepast onder strenge condities. Later 
(1992) worden ook alternatieve opbrengmethoden genoemd, waaronder 
galvanische en thermische technieken. Hierbij wordt ook in voorschriften 
(Voorschrift Stork Werkspoor) aangegeven dat zink- en loodchromaat 
als conservering niet toegepast mogen worden, aangezien deze schade 
kunnen opleveren voor mens en milieu. In 2017 wordt aangegeven dat 
het gebruik van chroom-6 wettelijk verboden zal zijn en dat er op zoek 
moet worden gegaan naar een alternatief (bij conservering aluminium, 
doc 944).  
Het jaaroverzicht van het CTO (Centrum Technisch Onderzoek) 1987 en 
1988 (doc 303 en 304) meldt onder Corrosiewering: ‘overleg met de 
verfindustrie werd gestart om tot de gele NS-kleur zonder lood- en 
chromaathoudende pigmenten te komen. De loc’s-serie 6400 zullen van 
een dergelijke gele dekverf worden voorzien. Een vergelijkend 
onderzoek werd uitgevoerd naar roestwerende verven zonder 
chromaathoudende pigmenten. Invoering van loodchromaat vrije gele 
aflak in werd geeffectueerd. Het onderzoek wordt voortgezet’. 
 

“Sinds 1 maart 1992 geldt deze verplichting voor kankerverwekkende 
stoffen. Vijf producten uit de CTO-catalogus vallen onder deze 
verplichting. Het zijn Primers ("grondverven") op basis van 
zinkchromaat. Deze producten werden destijds ingevoerd ter vervanging 
van loodmenie. Enige tijd na toelating van deze primers werd 
zinkchromaat aangemerkt als carcinogeen. Voor de meeste 
toepassingen is inmiddels vervanging gerealiseerd.” CTO-rapport 1992 
(doc 158).  
 
In het Besluit Kankerverwekkende Stoffen en Processen, 04-02-1994, 
Staatsblad 1994, 91 staat vermeld: ‘vervangingsplicht 
kankerverwekkende stoffen tenzij technisch onuitvoerbaar’. 
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 Aanvullende analyse vraag 4 
Vanuit de gesprekken gevoerd met medewerkers, adviseurs en 
lijnvertegenwoordigers is er geen aanvullende informatie over het al dan 
niet blijven toepassen van chroom-6. 
 

3.3.5 Onderzoeksvraag 5: Zorgplicht NS en Normen en Wetgeving 
Deze vraag betreft de juridische aspecten. Daarom ontbreekt bij deze 
paragraaf de toelichting met de documentanalyse en de aanvullende 
analyse.  
 

3.3.5.1 Vragen 
Onderzoeksvraag 5 bestaat uit twee subvragen: 
5a: Wat was/is de zorgplicht van NS voor (ex-)werknemers die met 
chroom-6 werken/hebben gewerkt? 
5b: Wat waren/zijn de normen en wetgeving van chroom-6 voor (ex-) 
werknemers van NS?  
 

3.3.5.2 Beoordelingskader 
De onderzoeksvragen 5a en 5b betreffen de zorgplicht van NS als 
werkgever voor haar werknemers56 en voor degenen die anders dan op 
arbeidsovereenkomst werkzaamheden voor haar verrichtten/verrichten. 
Die zorgplicht kan worden onderscheiden in de privaatrechtelijke en de 
publiekrechtelijke zorgplicht. Onderzoeksvraag 5a betreft de 
privaatrechtelijke zorgplicht. Bij onderzoeksvraag 5b wordt de 
publiekrechtelijke zorgplicht uitgewerkt. Omdat het hier gaat om zuiver 
juridische vragen vindt geen documentanalyse plaats en is dit niet aan 
de orde gekomen in de gesprekken met werknemers, adviseurs of 
lijnmanagers.  
 

3.3.5.3 Onderzoeksvraag 5a: antwoord 
Bij de privaatrechtelijke zorgplicht gaat het om de 
werkgeversaansprakelijkheid, dat wil zeggen de aansprakelijkheid van 
de werkgever voor schade ondervonden door de werknemer tijdens of in 
verband met de uitgevoerde werkzaamheden. Deze 
werkgeversaansprakelijkheid is vanaf 1 januari 1997 te vinden in artikel 
7:658 BW en werd daarvóór vanaf 1907 op in essentie gelijke wijze 
geregeld in artikel 1638x BW en vanaf 1 januari 1992 in artikel 
7A:1638x BW. Die aansprakelijkheid kan bestaan als de 
publiekrechtelijke zorgplicht niet is nageleefd, maar dat is niet 
automatisch het geval. De aansprakelijkheid is mede afhankelijk van 
andere factoren dan de schending van de publiekrechtelijke zorgplicht. 
Evenzo betekent het naleven van de publiekrechtelijke zorgplicht (zie 
vraag 5b) niet dat er geen sprake kan zijn van een privaatrechtelijke 
aansprakelijkheid. Dat spreekt ook voor zich, want de privaatrechtelijke 
aansprakelijkheid bestond al voordat de publiekrechtelijke normen voor 
het eerst in regelgeving werden uitgewerkt. 
 

 
56 In deze rapportage wordt het begrip "werknemer" niet geproblematiseerd. Er wordt vanuit gegaan dat de te 
bespreken regelgeving steeds van toepassing was zowel op NS (en haar rechtsvoorgangers) als werkgever als 
op degenen die werkzaamheden in opdracht van NS (en haar rechtsvoorgangers) verrichtten. In concreto zou 
het zo kunnen zijn dat in een bepaalde periode de hier te bespreken normen niet golden voor bepaalde 
categorieën personen, bijvoorbeeld stagiaires of uitzendkrachten. Het zou de strekking van de vraagstelling te 
buiten gaan om al die gevallen hier in kaart te brengen.  
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In het verband van de voorgaande chroom-6-onderzoeken van het RIVM 
(POMS, tROM) is al uitgebreid gerapporteerd over deze 
privaatrechtelijke zorgplicht in verband met het werken met chroom-657. 
Deze rapporten zijn openbaar. Een analyse van de privaatrechtelijke 
zorgplicht kan worden gevonden in de deelrapporten Aansprakelijkheid 
voor het laten werken met chroom-6, Onderzoeksrapport WP9 als 
onderdeel van het Gezondheidsonderzoek gebruik gevaarlijke stoffen bij 
Defensie; POMS, Chroom-6 en CARC (april 2018) en Aansprakelijkheid 
voor blootstelling aan chroom-6 in de context van het tROM-project, 
Onderzoeksrapport WP9 als onderdeel van het Gezondheidsonderzoek 
werkzaamheden met chroom-6 voor tROM Tilburg (december 2018).  
 
Samengevat en toegepast op NS komt dit neer op het volgende:58 

• Voor schade veroorzaakt na 1 februari 1995 door gevaarlijke 
stoffen geldt - als aan alle voorwaarden is voldaan - artikel 6:175 
BW, welke bepaling een risicoaansprakelijkheid creëert. Artikel 
6:175 BW is ook van toepassing op de NS. Doordat het gaat om 
een risicoaansprakelijkheid, moet de schade ook worden vergoed 
wanneer door de NS geen voorschriften zijn overtreden of de 
zorgplicht in acht is genomen. Gelet op de aanwijzing van 
chroom-6 als kankerverwekkende stof in het Besluit 
kankerverwekkende stoffen (Stb. 1994, 91, in werking getreden 
op 23 februari 1994) kan de NS zich niet beroepen op 
onbekendheid met de mutagene, carcinogene en toxische 
eigenschappen van chroom-6. 

• Artikel 7:658 lid 1 BW (en zijn voorgangers, zie hiervoor) regelt 
de algemene omvang van de zorgplicht van de werkgever. Deze 
is in de loop der tijd concreter geworden door de vaststelling van 
regelgeving betreffende de arbeidsomstandigheden. Bepalend 
voor de omvang van de zorgplicht is, naast deze regelgeving, de 
wat in het algemeen bekend is ten aanzien van risico’s van het 
werken met gevaarlijke stoffen en de in verband daarmee te 
treffen maatregelen (state of the art en state of the industry).  
Omdat de ArbeidsInspectie59 al in de jaren tachtig beleidsregels 
voor chroom-6 heeft vastgesteld, staat het vast dat er al vanaf 
die tijd door werkgevers maatregelen moesten worden genomen 
om gezondheidsschade te voorkomen. Die maatregelen dienden 
gericht te zijn op het voorkomen van blootstelling. Welke 
maatregelen dat waren, hangt af van wat precies bekend was 
over de mogelijke gevolgen van het werken met chroom-6 en 
van wat de toepasselijke regelgeving voor een concrete situatie 
voorschreef. Op de werkgever rust als uitvloeisel van de 
zorgplicht een onderzoeksplicht naar de gevaren en de in 
verband daarmee te treffen maatregelen. Vanaf een redelijke 
periode na het verkrijgen of behoren te verkrijgen van de nodige 
kennis moeten adequate maatregelen worden getroffen. Welke 
maatregelen dat zijn, hangt af van de op dat moment bestaande 
inzichten, zodat de te treffen maatregelen ook moeten worden 

 
57 Gundt, N. et al. (2018) Aansprakelijkheid voor het laten werken met chroom-6. Onderzoeksinstituut METRO, 
Universiteit Maastricht. 
58 In de samenvatting is ook HR 22 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:412, verwerkt, welk arrest ten tijde van het 
schrijven van genoemde rapporten nog niet was gewezen. 
59 Nationale MAC-lijst ‘P145’, U.D.C.613.155.3, Uitgave van het Directoraat-Generaal van de Arbeid van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Voorburg (1985). 
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aangepast naarmate die inzichten voortschrijden. De werkgever 
zal ook het nodige moeten doen om zeker te stellen dat de 
getroffen maatregelen door de werknemers worden nageleefd. 
Wanneer volgens de destijds geldende inzichten de kans dat er 
door het werken met een gevaarlijke stof schade ontstaat 
bijzonder laag wordt ingeschat, kan het achterwege laten van 
maatregelen niet aan de werkgever worden verweten.  

• De hier genoemde verplichtingen van de werkgever bestaan niet 
alleen voor werknemers, maar ook voor derden die ten behoeve 
van de werkgever werkzaamheden verrichten. Het kan dan gaan 
om ingeleend personeel, maar ook om personeel van aannemers 
en onderaannemers, stagiaires en uitzendkrachten. 

• Als er onvoldoende maatregelen zijn genomen of als er sprake is 
van risicoaansprakelijkheid, is de werkgever mogelijk 
aansprakelijk voor gezondheids- en andere schade. Een knelpunt 
is dan de vraag of er wel een oorzakelijk verband is met de 
werkzaamheden. Als de klachten in voldoende mate aan chroom-
6 kunnen worden toegeschreven, zal dat oorzakelijk verband 
geen struikelblok zijn. De omkeringsregel helpt dan degene die 
schade heeft geleden doordat de andere partij om 
aansprakelijkheid te ontlopen aannemelijk moet maken dat de 
schade een andere oorzaak heeft. Is de aansprakelijkheid 
gebaseerd op artikel 7:658 BW, dan geldt de arbeidsrechtelijke 
omkeringsregel. Is er sprake van risicoaansprakelijkheid, dan 
geldt de algemene omkeringsregel. Het verschil is dat er bij de 
arbeidsrechtelijke omkeringsregel geen normschending hoeft te 
vastgesteld.  

• Een vordering tot schadevergoeding kan verjaren na vijf jaar. Dit 
is de relatieve verjaringstermijn. Die termijn begint te lopen op 
het moment dat degene die schade heeft ondervonden ermee 
bekend is dat zijn of haar ziekte door blootstelling aan chroom-6 
bij de NS is veroorzaakt, respectievelijk dat er door chroom-6 
door toedoen van de NS anderszins schade is geleden. Stuiting 
van de verjaring is mogelijk, maar dan moet vóórdat de termijn 
verstreken is ten minste een aansprakelijkstelling zijn verstuurd 
en ontvangen. 

• Schade door chroom-6 kent in bepaalde gevallen ook een 
absolute verjaringstermijn. Die begint te lopen wanneer de 
schade is veroorzaakt. Wanneer het gaat om een vorm van 
milieuschade bedraagt de absolute verjaringstermijn dertig jaar. 
Bij schade door letsel of overlijden door een 
schadeveroorzakende gebeurtenis die plaatsvond vóór 1 februari 
2004, is de absolute verjaringstermijn ook dertig jaar. Die 
termijn begint te lopen vanaf het laatste contact met chroom-6 
op een NS-locatie. Vond de schadeveroorzakende gebeurtenis 
plaats op of na 1 februari 2004, dan geldt geen absolute 
verjaringstermijn. 

• Als de verjaringstermijn inmiddels verstreken is, kan beroep 
worden gedaan op uitzonderingsregels (de 
gezichtspuntenjurisprudentie). Daarvoor moet wel snel na het 
ontdekken van de ziekte een aansprakelijkstelling zijn verstuurd. 
Drie maanden is daarvoor een veilige termijn. Daarnaast zal 
binnen twee jaar moeten worden gedagvaard, de termijn waarin 
werd onderhandeld niet meegerekend. 
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• Wanneer schade moet worden vergoed omdat onvoldoende 
maatregelen waren getroffen en het causaal verband in 
voldoende mate aannemelijk is, moet de volledige schade worden 
vergoed. Dat geldt dan ook voor schade die ver afstaat van de 
oorzaak. Hiermee wordt bedoeld: wanneer er een 
schadevergoedingsplicht is op grond van een 
risicoaansprakelijkheid omdat er met gevaarlijke stoffen moest 
worden gewerkt, hoeft in verband met de toerekening naar 
redelijkheid alleen schade te worden vergoed die het typische 
gevolg is van werken met die gevaarlijke stof. 

• Wanneer er alternatieve oorzaken voor de gezondheidsschade 
zijn die voor risico van de benadeelde komen (zoals roken of 
erfelijke aanleg) moet mogelijk de kans worden bepaald dat 
chroom-6 de schade heeft veroorzaakt. Het percentage van de 
kans bepaalt dan het deel van de schade dat vergoed moet 
worden. Tenzij die kans heel klein is (dan hoeft geen schade te 
worden vergoed) of heel groot is (dan moet alle schade worden 
vergoed). Het gaat hier om het leerstuk van de proportionele 
aansprakelijkheid. 

• Nabestaanden nemen van rechtswege de rechten van de 
overledene over. Dat is slechts anders voor het recht op 
smartengeld. Voor overgang van het recht op smartengeld op de 
nabestaanden is het nodig dat degene die de schade heeft 
geleden vóór zijn overlijden schriftelijk heeft laten weten aan de 
aansprakelijke (rechts)persoon dat hij of zij aanspraak maakt op 
smartengeld. Nabestaanden hebben voorts een eigen recht op 
vergoeding van de kosten van de begrafenis of crematie, het 
gederfde levensonderhoud en de kosten van een noodzakelijk 
geworden huishoudelijke hulp. 

 
3.3.5.4 Onderzoeksvraag 5a: verantwoording 

De verantwoording van de bevindingen betreffende de privaatrechtelijke 
aansprakelijkheid van de werkgever voor de gevolgen van het werk met 
chroom-6 staat in de hiervoor genoemde deelrapporten 
Aansprakelijkheid voor het laten werken met chroom-6, 
Onderzoeksrapport WP9 als onderdeel van het Gezondheidsonderzoek 
gebruik gevaarlijke stoffen bij Defensie; POMS, Chroom-6 en CARC 
(april 2018) en Aansprakelijkheid voor blootstelling aan chroom-6 in de 
context van het tROM-project, Onderzoeksrapport WP9 als onderdeel 
van het Gezondheidsonderzoek werkzaamheden met chroom-6 voor 
tROM Tilburg (december 2018).  

3.3.5.5 Onderzoeksvraag 5b: antwoord 
De arbeidsomstandighedenwetgeving is in de loop der jaren sterk 
veranderd. 
Vanaf 1934 gold in Nederland de Veiligheidswet 1934.60 Deze wet en de 
daarop gebaseerde regelgeving kende vele concrete wettelijke 
voorschriften wat betreft het veilig en gezond werken. De Veiligheidswet 
1934 bevatte echter niet de verplichting tot het voeren van een beleid 
wat betreft veiligheid en gezondheid. Ook werd er niet gerept van een 
vorm van bedrijfsgezondheidszorg of bedrijfsgeneeskundige 
onderzoeken. 

 
60 Stb. 1934, 352. 
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In 1980 werd de Arbeidsomstandighedenwet in het Staatsblad 
gepubliceerd.61 De eerste delen van de wet traden, samen met enkele 
inmiddels vastgestelde AMvB’s, in werking op 1 januari 1983.62 De 
onder het regime van de Veiligheidswet 1934 tot stand gekomen AMvB's 
werden geacht te zijn tot stand gekomen op grond van de 
Arbeidsomstandighedenwet en hoefden dus niet opnieuw te worden 
vastgesteld (artikel 47). Het VBF63 werd samen met 36 andere op grond 
van de Veiligheidswet 1934 afgekondigde AMvB’s uiteindelijk in 1997 
vervangen door het Arbeidsomstandighedenbesluit.64 
De Arbeidsomstandighedenwet bracht een behoorlijke verandering ten 
opzichte van de Veiligheidswet 1938. De wet ging ervan uit dat door een 
werkgever beleid moest worden gevoerd en uitgevoerd op het gebied 
van veiligheid, gezondheid en welzijn. 
Met ingang van 1 januari 1994 werd de Arbeidsomstandighedenwet 
andermaal ingrijpend gewijzigd.65 Die wijzigingen strekten vooral tot 
invoering van de Richtlijn van 12 juni 1989 (89/391/EEG) betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering 
van de veiligheid en gezondheid van de werknemers op het werk 
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, 1989, L-183).  
In 1998 werd de Arbeidsomstandighedenwet nogmaals ingrijpend 
gewijzigd.66 Deze wijzigingen traden in werking op 1 november 1999.67 
De citeertitel werd veranderd in Arbeidsomstandighedenwet 1998, maar 
in 2007 werd dat weer teruggebracht naar Arbeidsomstandighedenwet 
(kort: Arbowet). De Arbowet is sindsdien verschillende malen 
aangepast, maar is nog steeds van kracht.  
In de Arbowet zijn, aansluitend op haar voorgangers, eisen opgenomen 
die tot doel hebben om organisaties op een systematische en structurele 
manier aandacht te laten besteden aan arbeidsomstandigheden. Het 
gaat dan vooral om arbobeleid, risico-inventarisatie en -evaluatie, 
plannen van aanpak, voorlichting, en toezicht en naleving van de 
concrete bij of krachtens de wet vastgestelde voorschriften. In het 
Arbeidsomstandighedenbesluit (kort: Arbobesluit) worden deze 
algemene uitgangspunten onder meer toegespitst op gevaarlijke stoffen. 
Als de werknemers (kunnen) worden blootgesteld aan gevaarlijke 
stoffen, is de organisatie bijvoorbeeld verplicht om in de risico-
inventarisatie en -evaluatie specifieke aandacht te besteden aan de 
betreffende gevaarlijke stoffen. Datzelfde geldt voor de voorlichting aan 
medewerkers: als werknemers (kunnen) worden blootgesteld aan 
gevaarlijke stoffen dan dient de organisatie specifieke voorlichting te 
verstrekken. In de Arbeidsomstandighedenregeling (kort: Arboregeling) 
staan vooral de wettelijke grenswaarden voor het werken met 
gevaarlijke stoffen. De werkgever moet op grond van deze regelgeving, 
voor zover relevant in verband met het werken met chroom-6, aan een 
aantal eisen voldoen. 

 
61 Stb. 1980, 664. In verband met de frequente wijzigingen van deze wet werd nadien de volledige, 
geconsolideerde tekst nog een aantal malen in het Staatsblad geplaatst, namelijk in Stb. 1990, 94, en in Stb. 
1994, 148. 
62 Besluit van 15 november 1982, Stb. 673.  
63 Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen van 19 november 1938, Stb. 1938,872. 
64 Besluit van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in 
verband met de arbeid (Arbeidsomstandighedenbesluit), Stb. 60. Dit besluit trad in werking op 1 juli 1997 (Stb. 
1997, 263).  
65 Wet van 22 december 1993, Stb. 757. De wijziging trad in werking op 1 januari 1994 (Stb. 1993, 758). Een 
tekstplaatsing van de gewijzigde tekst is te vinden in Stb. 1994, 148.  
66 Stb. 1999, 184. 
67 Stb. 1999, 450.  
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3.3.5.6 Onderzoeksvraag 5b: toelichting 
De arbeidsomstandighedenwetgeving is in de loop der jaren sterk 
veranderd. Vanaf de jaren dertig van de vorige eeuw gold de 
Veiligheidswet 1934 - zelf de opvolger van de Veiligheidswet 1895 - als 
de arbeidsbeschermende wet voor werknemers in Nederland. Vanaf 
1983 gold de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet, die in tranches werd 
ingevoerd (waardoor bijvoorbeeld het "oude" Veiligheidsbesluit 
Fabrieken of Werkplaatsen nog tot in de jaren negentig bleef gelden en 
ook regelmatig werd aangepast). In 1994 werd deze wet ingrijpend 
herzien. Een volgende belangrijke wijziging trad in werking in 1999. In 
het onderstaande zullen daarom de periodes tot 1983, de periode van 
1983 tot 1994, van 1994 tot 1999 en van 1999 tot 2019 (het laatste 
jaar waarop dit onderzoek betrekking heeft) afzonderlijk worden 
besproken. 
 
De periode tot 1983 
Vanaf 1934 gold in Nederland de Veiligheidswet 1934.68 Deze wet en de 
daarop gebaseerde regelgeving kende vele concrete wettelijke 
voorschriften met betrekking tot het veilig en gezond werken. De wet 
was volgens artikel 2 aanhef en sub b mede van toepassing op bedrijven 
of diensten onder beheer van het Rijk, waartoe de spoorwegen 
behoorden. De definitie van ‘fabrieken of werkplaatsen’ van artikel 3 was 
zodanig, dat alle activiteiten rond het spoor daaronder begrepen waren.  
 
De Veiligheidswet 1934 bevatte niet de verplichting tot het voeren van 
een beleid wat betreft veiligheid en gezondheid; ook werd er niet gerept 
van een vorm van bedrijfsgezondheidszorg of bedrijfsgeneeskundige 
onderzoeken. De wet delegeerde de verdere uitwerking voor een groot 
deel naar algemene maatregelen van bestuur, die per sector konden 
worden vastgesteld. De wet bevatte wel een specifieke regeling voor het 
gebruik van loodhoudende verf in de artikelen 13-18. Verf mocht slechts 
2 procent lood bevatten, maar dit gold alleen voor het gebruik bij het 
schilderen van het binnenwerk van gebouwen en vaartuigen. Bovendien 
kon onbeperkt loodsulfaat worden gebruikt voor de bereiding van 
chromaatgeel (artikel 13 lid 3). 
 
In artikel 7, lid 1, onder h. van de Veiligheidswet 1934 werd bepaald dat 
in een AMvB69 inzake fabrieken of werkplaatsen voorschriften moesten 
worden opgenomen wat betreft "het voorkomen van vergiftiging, 
besmetting of beroepsziekten". Deze AMvB werd tot stand gebracht in 
1938 (Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen, verder: VBF)70 
en is zoals gezegd tot in de jaren negentig van de vorige eeuw blijven 
gelden. Het VBF trad in werking op 1 januari 1939.  
 
In het VBF werden geen voorschriften opgenomen op het punt van 
gevaarlijke stoffen die speciaal voor spoorwegondernemingen golden. 
De verschillende regels werden gekoppeld aan categorieën 
werkplaatsen. Werkplaatsen waar met giftige verf werd gewerkt, vielen 
onder de schadelijke werklokalen van Categorie B (artikel 1). In 
paragraaf 9 waren de voorschriften opgenomen met het oog op "het 
voorkomen van vergiftiging, besmetting of beroepsziekten" (artikel 180-
 
68 Stb. 1934, 352. 
69 Algemene maatregel van bestuur; een vorm van gedelegeerde regelgeving die bindende voorschriften bevat. 
70 Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen van 19 november 1938, Stb. 1938,872. 
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186). In paragraaf 10 waren de voorschriften opgenomen voor het 
werken in plaatsen waar "hoge of lage temperaturen, stof, schadelijke 
dampen, gassen of stralen voorkomen, of waar gevaar voor vergiftiging, 
besmetting of beroepsziekten bestaat" (artikel 187). Voor Categorie B-
lokalen gold dat 

- er goede wasgelegenheid moest zijn (artikel 181); 
- wekelijks geschikte werkkleding moest worden verstrekt (artikel 

182); 
- bij gebruik van giftige stoffen dit door etikettering moest worden 

aangegeven (artikel 183); 
- beschuttingsmiddelen ter beschikking moesten worden gesteld 

(artikel 184); 
- er niet mocht worden gegeten (artikel 185); 
- er niet mocht worden geslapen (artikel 186); 
- beperkingen konden worden gesteld aan de tijd dat in een 

dergelijk lokaal mocht worden verbleven (artikel 187).  
 
De regelgeving werd in de jaren tot de inwerkingtreding van de 
Arbeidsomstandighedenwet op verschillende punten aangepast en 
uitgebreid. De enkele voor dit rapport relevante wijzigingen en 
aanvullingen worden hieronder besproken. Ook komen enkele andere 
regelingen aan de orde die eveneens relevant zijn. 
 
In 1939 werd het Veiligheidsbesluit-loodwit vastgesteld.71 Voor het 
werken met loodhoudende en in het algemeen met giftige verf werd een 
reeks stringente voorschriften gegeven, die verder gingen dan de 
hiervoor aangehaalde artikel 180-187 VBF. Ook voor de werknemer 
werd de verplichting in het leven geroepen zich aan die regels te houden 
(artikel 10).72 Het besluit was gebaseerd op artikel 16 Veiligheidswet 
1934, dat voorschreef in het bijzonder regels te stellen in verband met 
het werken (aanbrengen, schuren, bikken, afkrabben) met giftige verf. 
Dit besluit is in werking getreden op 1 oktober 1939.73 
 
In 1959 werd een paragraaf 2a ingevoegd in de Veiligheidswet 1934 die 
de bedrijfsgeneeskundige diensten in het leven riep.74 De paragraaf 
werd ingevoegd na artikel 8 en had als opschrift: ‘Maatregelen met 
betrekking tot preventieve gezondheidszorg in fabrieken of 
werkplaatsen’. Artikel 8c regelt de taken van de bedrijfsgeneeskundige 
diensten (BGD’s). Als taken worden genoemd: 

a. het verrichten van geneeskundig onderzoek bij het in dienst 
treden van de werknemer; 

b. het verrichten van periodiek onderzoek van werknemers die in 
verband met de uitoefening van hun werkzaamheden aan 
bijzonder gevaar voor hun gezondheid blootstaan; 

c. het verrichten van onderzoek van werknemers, anders dan onder 
a. en b. bedoeld; 

d. het doen van aanbevelingen tot het voorkomen van 
beroepsziekten; 

 
71 Stb. 1939, 865.  
72 Het is dus niet helemaal juist dat de nota van toelichting bij het Asbestbesluit Arbeidsomstandighedenwet 
(Stb. 1988, 560, p. 17) vermeldde dat de Veiligheidswet de werknemer uitsluitend "als een object" beschouwde 
dat beschermd moest worden.  
73 De inwerkingtreding was gekoppeld aan de inwerkingtreding van artikel 16 Veiligheidswet 1934. Die bepaling 
trad op 1 oktober 1939 in werking (Besluit van 8 augustus 1939, Stb. 889). 
74 Stb. 1959, 56. 
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e. het medewerken aan het bestrijden van ongevallen; 
f. het medewerken aan revalidatie in het bedrijf; 
g. het medewerken aan het weren en bestrijden van schadelijke 

invloeden, waaraan de werknemer in verband met zijn arbeid kan 
zijn blootgesteld, zoals schadelijke dampen, gassen, stof of 
schadelijke stralingen; 

h. het houden van toezicht op de omstandigheden waaronder de 
arbeid wordt verricht, zoals temperatuur, vochtigheid, 
luchtbeweging, stof, verlichting, lawaai en zindelijkheid; 

i. het houden van toezicht op schadelijke invloeden, welke de 
werknemer door de aard van zijn arbeid, zijn werktijden, zijn 
arbeidsmilieu of het arbeidstempo kan ondervinden, zoals 
invloeden ten gevolge van ploegenarbeid, stukwerk of het 
automatiseren van het productieproces; 

j. het medewerken aan het bevorderen van goede 
arbeidsverhoudingen in de onderneming; 

k. het houden van een bedrijfsgeneeskundig spreekuur; 
l. het verlenen van eerste hulp bij ongevallen of ziekte, het doen 

van aanbevelingen tot het organiseren van de EHBO en tot het 
plaatsen van het aan de eerste hulpdienst verbonden personeel, 
alsmede het opleiden en het instrueren van dit personeel; 

m. het medewerken aan het verrichten van arbeidsanalyse; 
n. het medewerken aan het bestrijden van ziekteverzuim; 
o. het optreden als medisch adviseur van sociale fondsen en 

instellingen; 
p. het doen van andere aanbevelingen en het verrichten van andere 

werkzaamheden, die aan het in dit lid gesteld doel kunnen 
dienstbaar zijn. 

 
De paragraaf zou in werking treden zodra bij AMvB zou worden bepaald 
voor welke ondernemingen de verplichting van het aanhouden van een 
BGD zou gaan gelden. Dat werd geregeld in het Besluit aanwijzing 
ondernemingen bedrijfsgeneeskundige diensten, dat op 1 september 
1962 in werking trad.75 In de AMvB werd bepaald dat ondernemingen 
met 750 of meer werknemers in dienst een bedrijfsgeneeskundige 
dienst moesten hebben. Voor ongevallenbehandeling door de 
bedrijfsgeneeskundige diensten kwam er een afzonderlijke AMvB.76 In 
verband met de invoering van de Wet op de 
arbeidsongeschiktheidsverzekering vond nog een aanpassing plaats van 
de voorschriften die golden voor de BGD's.77 
 
In 1971 wordt bovengenoemde paragraaf 2a vervangen door twee 
nieuwe paragrafen.78 Paragraaf 8a van de Veiligheidswet 1934 gaat dan 

 
75 Stb. 1961, 236. De inwerkingtreding werd geregeld in Stb. 1961, 237. 
76 Besluit ongevallenbehandeling bedrijfsgeneeskundige diensten van 19 december 1967, Stb. 665. Deze 
regeling is in 1974 vervangen door het Besluit ongevallenbehandeling bedrijfsgeneeskundige diensten van 13 
november 1974, Stb. 743. Bij Besluit van 18 mei 1982 is het besluit opgevolgd door het op de 
Arbeidsomstandighedenwet gebaseerde Besluit ongevallenbehandeling bedrijfsgezondheidsdiensten, Stb. 405. 
Deze regeling trad tegelijk met de Arbeidsomstandighedenwet in werking.  
77 Wet van 2 februari 1967, Stb. 100.  
78 Wet van 25 maart 1971, Stb. 225. Par. 8b is in werking getreden op 31 december 1971 (Stb. 1971, 785). 
Vóór de inwerkingtreding van par. 8a werd eerst het Besluit Besluit aanwijzing ondernemingen 
bedrijfsgeneeskundige diensten van 1961 vervangen door het Besluit verplichtstelling bedrijfsgeneeskundige 
diensten van 13 november 1974 (Stb. 740), waarin eveneens ondernemingen met 750 of meer werknemers 
onder de verplichting werden gebracht. Par. 8a trad vervolgens samen met alle flankerende regelgeving in 

 



RIVM-rapport 2022–0025 

Pagina 72 van 195 

over "Bedrijfsgeneeskundige diensten". De inhoud lijkt zeer sterk op zijn 
voorganger. Paragraaf 8b handelt over het "Geneeskundig onderzoek". 
Dat kan leiden tot een verbod tot het verrichten van bepaalde arbeid 
door een bepaalde werknemer (artikel 20p). Voorts wordt het mogelijk 
gemaakt om bij AMvB te bepalen "dat arbeid of bepaalde bij die 
algemene maatregel aangewezen arbeid (...) slechts mag worden 
verricht, nadat [de betrokken werknemers] geneeskundig zijn 
onderzocht." Deze wetswijziging geeft geen eisen wat betreft de wijze 
waarop het geneeskundig onderzoek moet worden ingericht. Wel wordt 
in het algemeen bij AMvB bepaald waaraan bedrijfsgeneeskundige 
diensten moeten voldoen.79 
 
Op 13 maart 1976 wordt een nieuwe AMvB vastgesteld waarin het 
gebruik van propaansulton wordt verboden.80 In de Nota van Toelichting 
wordt vermeld dat de overheid van plan is een beleid te gaan voeren 
wat betreft de toxische stoffen in het algemeen en aangaande 
kankerverwekkende stoffen in het bijzonder. Dit wordt verwoord als 
volgt: 
 
"Tegen de achtergrond van het één en ander bestaat het voornemen te 
bevorderen dat in de nabije toekomst op basis van de Veiligheidswet 
1934 (Stb. 352) regelen worden gesteld, die het mogelijk maken het 
verrichten van werkzaamheden ten aanzien van toxische stoffen en met 
name kankerverwekkende stoffen te verbieden of althans aan 
beperkingen te binden." 
 
Op 4 januari 1978 treedt een uitgebreide wijziging van het VBF in 
werking,81 waarin op vele punten de regels voor het veilig werken 
worden aangescherpt. Door een koppeling aan de Wet gevaarlijke 
stoffen werden algemene voorschriften gegeven van de strekking dat de 
aan die stoffen verbonden gevaren door het treffen van voorzieningen 
moesten worden vermeden. In de ruimten waarin met die stoffen werd 
gewerkt, moesten "de grootst mogelijke zindelijkheid en ordelijkheid in 
acht (...) worden genomen". 
 
In 1978 werd door de Arbeidsinspectie de eerste nationale lijst van 
MAC82-waarden vastgesteld en gepubliceerd. Deze lijst werd 
gepubliceerd in Publicatieblad P-145 van de Arbeidsinspectie, onder de 
titel "Nationale MAC-lijst 1978/1979". Dit Publicatieblad (P-blad) en de 
daarin vermelde MAC-waarden of grenswaarden hadden niet de status 
van een wettelijk voorschrift. De MAC-waarden genoemd in dit P-blad 
gebruikte de Arbeidsinspectie om bedrijven (richtinggevend) te 
informeren. Daarnaast kon de Arbeidsinspectie bij een concrete controle 
van een organisatie die organisatie dwingen (via een zogenaamde "eis 
tot naleving" op basis van de Veiligheidswet 1934 en later de 
Arbeidsomstandighedenwet) om de betreffende MAC-waarde uit het P-
blad te hanteren. Overigens hanteerde de Arbeidsinspectie, ook als 
beleidsregel, vóór 1978 met hetzelfde doel als Publicatieblad P-145 de 

 
werking op 1 maart 1975 (Stb. 1975, 43). Een geringe uitbreiding van het Besluit berijfsgeneeskundige 
diensten is nog te vinden in Stb. 1978, 78. 
79 Besluit eisen bedrijfsgeneeskundige diensten van 13 november 1974, Stb. 741.  
80 Besluit van 12 januari 1976, Stb. 97.  
81 Besluit van 4 januari 1977, Stb. 52. De inwerkingtreding werd geregeld in Stb. 1978, 15. 
82 Maximaal Aanvaardbare Concentratie.  
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Amerikaanse lijst met MAC-waarden: de Treshold Limit Values (TLV) lijst 
van de American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
(ACGIH). 
 
De Wet van 23 november 1977 voegde aan de Veiligheidswet een 
nieuwe paragraaf 8d toe, waarin het "veiligheidsrapport" werd 
geregeld.83 De paragraaf verplichtte het hoofd van de aangewezen 
inrichtingen om een veiligheidsrapport te verzorgen, waarin de gevaren 
en risico's wat betreft de werkzaamheden en de gebruikte stoffen 
werden geïnventariseerd (artikel 20v). Bij wijzigingen in de 
werkprocessen moest het rapport worden aangepast (artikel 20w). Het 
rapport diende ter kennis te worden gebracht van de Arbeidsinspectie en 
andere overheidsdiensten, zoals de brandweer (artikel 20x). De 
aanwijzing van ondernemingen waarvoor de verplichting ging gelden, 
vond plaats in het Besluit verplichtstelling veiligheidsrapport.84 
 
Met ingang van 6 augustus 1981 wordt door een wijziging van het 
Besluit verplichtstelling bedrijfsgeneeskundige diensten het aanhouden 
van een BGD verplicht voor bedrijven met 500 werknemers of meer in 
plaats van het tot dan geldende aantal van 750 werknemers of meer.85  
 
De periode van 1 januari 1983 tot 1994 
In 1980 was de Arbeidsomstandighedenwet in het Staatsblad 
gepubliceerd.86 De eerste delen van de wet traden, samen met enkele 
inmiddels vastgestelde AMvB’s, in werking op 1 januari 1983.87 De 
onder het regime van de Veiligheidswet 1934 tot stand gekomen AMvB's 
werden geacht te zijn tot stand gekomen op grond van de 
Arbeidsomstandighedenwet en hoefden dus niet opnieuw te worden 
vastgesteld (artikel 47). Het VBF werd samen met 36 andere op grond 
van de Veiligheidswet 1934 afgekondigde AMvB’s uiteindelijk in 1997 
vervangen door het Arbeidsomstandighedenbesluit.88 
De Arbeidsomstandighedenwet bracht een behoorlijke verandering ten 
opzichte van de Veiligheidswet 1938. De wet ging ervan uit dat door een 
werkgever beleid moest worden gevoerd en uitgevoerd op het gebied 
van veiligheid, gezondheid en welzijn. Zo kwam er voor de werkgever de 
algemene89 verplichting om 

- beleid te voeren gericht op veiligheid, gezondheid en welzijn 
binnen de inrichting, dat uit te voeren en daartoe een jaarplan op 
te stellen (artikel 4); 

 
83 Stb. 1977, 689. De wet werd nog op een ondergeschikt punt gewijzigd bij Wet van 18 februari 1981, Stb. 
217. 
84 Besluit van 12 augustus 1981, Stb. 556. Dit besluit werd later ook onder de Arbeidsomstandighedenwet 
gebracht en kreeg daarvoor de naam Besluit verplichtstelling arbeidsveiligheidsrapport (Stb. 1982, 408). Er 
vonden nog wijzigingen plaats bij het Besluit van 30 juni 1988 (Stb. 345) en het Besluit risico´s zware 
ongevallen (Stb. 1988, 432).  
85 Besluit van 23 juni 1981, Stb. 482. 
86 Stb. 1980, 664. In verband met de frequente wijzigingen van deze wet werd nadien de volledige, 
geconsolideerde tekst nog een aantal keer in het Staatsblad geplaatst, namelijk in Stb. 1990, 94, en in Stb. 
1994, 148. 
87 Besluit van 15 november 1982, Stb. 673.  
88 Besluit van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn in 
verband met de arbeid (Arbeidsomstandighedenbesluit), Stb. 60. Dit besluit trad in werking op 1 juli 1997 (Stb. 
1997, 263).  
89 In sommige gevallen werd deze verplichting bij AMvB beperkt tot de grotere bedrijven of bedrijven van een 
bepaalde categorie.  
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- voorlichting te geven aan de werknemers op het punt van 
veiligheid, gezondheid en welzijn en daarover onderricht te 
verstrekken (artikel 6);  

- ongevallen en beroepsziekten te melden en te registreren (artikel 
9); 

- een jaarverslag op te maken wat betreft veiligheid, gezondheid 
en welzijn (artikel 10); 

- zich te laten adviseren op het gebied van veiligheid, gezondheid 
en welzijn, mogelijk door een externe arbodienst (artikel 17); 

- een bedrijfsgezondheidsdienst in het leven roepen (artikel. 18) 
en het aanstellen van een veiligheidsdienst of een 
veiligheidskundige (artikel 19); 

- geneeskundig onderzoek te (laten) verrichten in verband met de 
door een werknemer te verrichten werkzaamheden (artikel 25).  

 
Ten aanzien van en in verband met het werken met gevaarlijke stoffen 
waren in de Arbeidsomstandighedenwet de volgende bepalingen 
opgenomen: 

- In artikel 3 werd de arbeidshygiënische strategie ingevoerd, 
inhoudende dat primair het werken met gevaarlijke stoffen moet 
worden vermeden, subsidiair het gevaar moet worden beperkt 
voor zover dat redelijkerwijs90 mogelijk is en meer subsidiair 
adequate persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking 
moeten worden gesteld aan de werknemers. 

- In artikel 5 werd aan bij AMvB aan te wijzen categorieën 
bedrijven de verplichting opgelegd om een 
arbeidsveiligheidsrapport (AVR) op te maken. In een dergelijke 
AVR moest onder meer een beschrijving van het bedrijf worden 
opgenomen met een overzicht van de in het bedrijf gebruikte 
stoffen en de eigenschappen daarvan. 

- In artikel 12 werd aan de werknemers zelf de algemene 
verplichting opgelegd ‘de nodige voorzichtigheid en 
zorgvuldigheid in acht te nemen ter vermijding van gevaren voor 
de veiligheid of de gezondheid van hen zelf of van anderen dan 
wel met het oog op het welzijn’ en ‘machines, toestellen, 
werktuigen, gevaarlijke stoffen, transportmiddelen en andere 
hulpmiddelen op de juiste wijze te gebruiken’. 

- In artikel 17 lid 6 werd bepaald dat het door de externe instantie 
(arbodienst) uit te brengen advies mede inhield ‘het doen van 
aanbevelingen met betrekking tot (...) het gebruik van 
werktuigen, machines, toestellen en overige hulpmiddelen bij de 
arbeid alsmede van stoffen die gevaar kunnen opleveren voor de 
veiligheid en gezondheid van de werknemer’. Ook de 
bedrijfsgezondheidsdienst en de veiligheidskundige van de 
artikelen 18 en 19 dienden hieraan aandacht te besteden.  

- Artikel 24 delegeert de bevoegdheid aan de regering om bij 
Algemene Maatregel van Bestuur nadere regels te stellen met 
betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn. Die regels 
kunnen mede betrekking hebben op ‘het ontstaan en de 
verspreiding van gassen, dampen, nevels of stof’ (lid 2 sub l), 
‘het gebruik van, de omgang met of de opslag van gevaarlijke 

 
90 Daarmee wordt tot uitdrukking gebracht dat er technische, organisatorische of financiële redenen kunnen zijn 
om iets niet of suboptimaal te regelen. De uitzonderingen moeten natuurlijk goed onderbouwd worden door de 
onderneming die daarop een beroep doet.  
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stoffen’ (lid 2 sub s) en ‘de wijze van verpakking en kenmerking 
van voorwerpen of stoffen’ (lid 3 sub m). De regels kunnen 
voorts een verbod inhouden bepaalde stoffen in het algemeen of 
anders dan onder bepaalde voorwaarden voorhanden te hebben 
(lid 4).  

 
Het beleid voor gevaarlijke stoffen werd aangescherpt via een wijziging 
van het toen nog geldende VBF in 1989.91 De wijziging was bedoeld om 
werknemers te beschermen die bij hun arbeid in aanraking komen met 
stoffen, die hun veiligheid of gezondheid kunnen bedreigen (Nota van 
Toelichting, pagina 8). De wijziging bracht tot uitdrukking dat het de 
bedoeling was regels te stellen wat betreft toxische stoffen in het 
algemeen, waarvoor de Arbeidsomstandighedenwet het raamwerk bood. 
Daarnaast lag er een EG-richtlijn waaraan uitvoering gegeven moest 
worden.92 
 
In essentie werden er vier wijzigingen doorgevoerd in het VBF: 

1. Het bestaande artikel 160 VBF krijgt een grotere reikwijdte 
doordat de beperking tot bepaalde categorieën gevaarlijke 
stoffen als aangewezen in de Wet gevaarlijke stoffen wordt 
losgelaten. Daarnaast wordt bepaald dat het niet alleen meer 
gaat om gevaarlijke stoffen waarmee werknemers werken, maar 
ook om gevaarlijke stoffen die bijvoorbeeld in het bedrijf zijn 
opgeslagen. 

2. In het nieuwe artikel 182a VBF wordt de arbeidshygiënische 
strategie wat betreft gevaarlijke stoffen geconcretiseerd. Als een 
bronaanpak en luchtafvoer niet mogelijk zijn, schrijft het vierde 
lid voor dat 
a. de duur van de blootstelling zo veel mogelijk beperkt moet 

zijn; 
b. een stof in geen grotere hoeveelheid aanwezig mag zijn en 

het aantal blootgestelde werknemers niet groter mag zijn 
dan voor het verrichten van de arbeid strikt nodig is; 

c. de blootgestelde werknemers voldoende vertrouwd moeten 
zijn met de aard van hun werkzaamheden en voldoende 
kennis moeten hebben van de gevaren die aan de 
blootstelling verbonden zijn en van de voorzieningen, die 
getroffen zijn of door hen moeten worden getroffen, om die 
gevaren te voorkomen of te beperken; 

d. bij de arbeid de grootst mogelijke ordelijkheid en 
zindelijkheid moeten worden betracht. 

3. Gevaarlijke stoffen in het bedrijf moeten, op basis van het 
nieuwe artikel 188c VBF, worden opgenomen in een register. 
Daarbij werd een link gelegd met de stoffen uit de Wet 
milieugevaarlijke stoffen. Daarbij moesten naast enkele feitelijke 
gegevens van iedere stof in het bedrijf ook de gevaren van iedere 
stof worden vastgelegd, alsmede de plek waar deze stof in het 
bedrijf voorkwam. De minister van SZW kreeg de mogelijkheid 

 
91 Besluit van 30 augustus 1989, Stb. 416. Het besluit is in werking getrden op 19 oktober 1989 (artikel II).  
92 Richtlijn 80/1107/EEG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van 
blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia op het werk (Publicatieblad van de 
Europese Gemeenschappen, 1980, L-327). 
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via een ministeriële regeling aan te wijzen voor welke stoffen de 
registratieverplichting gold.93  

4. Het nieuwe artikel 188d VBF geeft de minister van SZW de 
mogelijkheid om te bepalen dat het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen of bepaalde gevaarlijke vormen van arbeid 
gemeld moesten worden bij de Arbeidsinspectie. 

 
In augustus 1991 werd het Besluit specifieke gezondheidsschadelijke 
stoffen94 vastgesteld, dat op grond van de Bekendmakingswet in 
werking trad op 1 november 1991. Het gebruik van vijf stoffen werd 
categorisch verboden. Er kwamen geen regels in voor die specifiek 
betrekking hadden op chroom-6.  
 
De periode van 1 januari 1994 tot 1999 
Met ingang van 1 januari 1994 werd de Arbeidsomstandighedenwet 
ingrijpend gewijzigd.95 Die wijzigingen strekten vooral tot implementatie 
van de Richtlijn van 12 juni 1989 (89/391/EEG) betreffende de 
tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering 
van de veiligheid en gezondheid van de werknemers op het werk 
(Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, 1989, L-183).  
 
De belangrijkste wijzigingen betreffen: 

- De inventarisatie en –evaluatie (artikel 4) 
 Kort gezegd kwam de verplichting erop neer dat de werkgever  

alle gevaren van de arbeid voor de werknemers inventariseert en 
beoordeelt en vastlegt. Op basis hiervan kan het bedrijf het 
arbobeleid baseren en ook jaarlijks een 
arbeidsomstandighedenjaarplan maken. Artikel 4, lid 1, beschreef 
dat onder gevaren onder meer moest worden verstaan ‘de 
gevaren van werktuigen, machines, toestellen en andere 
hulpmiddelen bij de arbeid, de stoffen of preparaten waarmee 
wordt gewerkt en de inrichting van de arbeidsplaats.’ Dat de 
gevaren en risico’s moesten worden beoordeeld gold ook al 
voordien, maar de vormvoorschriften waren nieuw.96 

- Arbodienst (artikelen 17 en 18) 
 Bedrijven moesten zich voor de volgende taken aansluiten bij een  

externe arbodienst of daarvoor een interne arbodienst in het 
leven roepen: het verlenen van bijstand bij het maken van de 
inventarisatie en evaluatie, alsmede het adviseren daaromtrent; 
het uitvoeren van ziekteverzuimbegeleiding; het uitvoeren van 
een arbeidsgezondheidskundig onderzoek; het houden van een 
arbeidsgezondheidskundig spreekuur. 

- Bedrijfshulpverlening (artikelen 22 en 23) 
 Bedrijven moesten een of meerdere bedrijfshulpverleners  

aanstellen om in geval van een calamiteit: EHBO te verlenen; 
brand te beperken en te bestrijden en ongevallen te beperken; 
werknemers te alarmeren en te evacueren; professionele 
hulpverleners (zoals brandweer, GGD en politie) te alarmeren en 
met hen samen te werken.  

 
93 Dit gebeurde via de Regeling aanvulling registratieverplichting kankerverwekkende stoffen.  
94 Besluit van 19 augustus 1991, Stb. 453.  
95 Wet van 22 december 1993, Stb. 757. De wijziging trad in werking op 1 januari 1994 (Stb. 1993, 758). Een 
tekstplaatsing van de gewijzigde tekst is te vinden in Stb. 1994, 148.  
96 Kamerstukken II 1992/93, 22898, 3, pagina 11-12.  
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- Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO, artikel 
24a) 

 De werknemers moesten periodiek in de gelegenheid worden 
gesteld om "een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de 
risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met 
zich brengt zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken." Zo’n 
PAGO moest gebaseerd zijn op de inventarisatie en evaluatie en 
daarnaast moest voorafgaande aan de vaststelling van de 
periodiciteit van de PAGO vooraf overleg worden gevoerd met de 
OR. Het PAGO stond los van de al bestaande verplichting tot het 
uitvoeren van een verplicht arbeidsgezondheidskundig 
onderzoek, bijvoorbeeld voorafgaand aan het verrichten van 
bepaalde soorten arbeid (artikel 25).  

 
Op 23 februari 1994 trad het Besluit kankerverwekkende stoffen en 
processen in werking.97 Feitelijk vormde deze AMvB een verdere 
verbijzondering van de regelgeving betreffende gevaarlijke stoffen, zoals 
al vormgegeven in de wijziging van het VBF in 1989 (zie hierboven). 
Daarnaast dwong de EU-richtlijn inzake carcinogene agentia Nederland 
om het een en ander op te nemen in de 
arbeidsomstandighedenwetgeving.98 
 
De belangrijkste verplichtingen uit deze AMvB zijn: 

• In artikel 2 van het besluit wordt bepaald dat wat betreft 
kankerverwekkende stoffen en processen onder meer het 
volgende wordt vastgelegd in een register: 
- naam of handelsnaam van de kankerverwekkende stof; 
- beschrijving van het proces (indien van toepassing) of de 

chemische naam van de stoffen die daarbij vrijkomen; 
- de reden van het noodzakelijk gebruik van die stof en 

waarom vervanging van die stof technisch niet uitvoerbaar is; 
- waar de kankerverwekkende stoffen worden gebruikt; 
- de benaming van de gevaren van die kankerverwekkende 

stoffen; 
- de hoeveelheid kankerverwekkende stof per jaar; 
- het type arbeid waarbij kankerverwekkende stoffen worden 

gebruikt; 
- hoeveel werknemers worden blootgesteld; 
- de wijze van blootstelling; 
- de maatregelen die worden genomen ter naleving van dit 

besluit. 
• De werkgever dient op grond van artikel 3 van het besluit de 

risico’s van het werk te inventariseren en te beoordelen. Voor het 
werken met kankerverwekkende stoffen moet in ieder geval: 
- de aard, de mate en de duur van de blootstelling worden 

beoordeeld; 
- de identiteit van de kankerverwekkende stof worden 

vastgesteld; 
- de wijze waarop de blootstelling aan de kankerverwekkende 

stof plaatsvindt, worden vastgesteld; 
 
97 Besluit van 4 februari 1994, Stb. 91. Het besluit trad blijkens artikel 20 in werking op 23 februari 1994.  
98 Richtlijn 90/394/EEG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van 
blootstelling aan carcinogene agentia op het werk (Publicatieblad van de Europese 
Gemeenschappen, 1990, L-196).  
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- het blootstellingsniveau worden vastgesteld; 
- bij de aard van de kankerverwekkende stof in ieder geval 

worden bepaald: aan welke kankerverwekkende stoffen 
werknemers worden of kunnen worden blootgesteld; in welke 
situaties blootstelling zich kan voordoen, en op welke wijze 
blootstelling kan plaatsvinden; 

- bij de mate van blootstelling worden vastgesteld wat het 
blootstellingsniveau is op de plaats waar de arbeid wordt 
verricht. 

• Volgens artikel 4 van het besluit houdt de werkgever een lijst bij 
van werknemers die belast zijn met werkzaamheden, die blijkens 
de beoordeling gevaar opleveren voor de veiligheid en 
gezondheid. Indien mogelijk wordt de ondergane blootstelling 
vermeld in die lijst. 

• In een ministeriële regeling zullen blootstellingsniveaus 
(grenswaarden) van kankerverwekkende stoffen worden 
vastgelegd die in ieder geval bij de arbeid niet overschreden 
mogen worden (artikel 5). 

• De werkgever moet de arbeidshygiënische strategie toepassen en 
dus primair uitgaan van een bronaanpak. Er geldt een 
vervangingsplicht voor kankerverwekkende stoffen mits technisch 
uitvoerbaar. Een lager niveau in de arbeidshygiënische strategie 
mag alleen worden toegepast als maatregelen op een hoger 
niveau niet uitvoerbaar zijn. Het zogenoemde redelijkerwijs-
beginsel is hier niet van toepassing (artikelen 6 en 7). 

• Voordat een werknemer gaat werken met kankerverwekkende 
stoffen wordt de werknemer een arbeidsgezondheidskundig 
onderzoek aangeboden. Dit onderzoek kan naar aanleiding van 
afwijkingen bij een werknemer worden herhaald en kan ook op 
verzoek van de werkgever of werknemer worden herhaald 
(artikelen 11, 12 en 13). De bedrijfsarts voert dit 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek uit met inachtneming van 
de praktische aanbevelingen uit Bijlage II van Richtlijn 
90/394/EEG.99 De bedrijfsarts moet van iedere werknemer die 
een arbeidsgezondheidskundig onderzoek heeft ondergaan, een 
persoonlijk medisch dossier bijhouden. Dit dossier moet tot 
tenminste veertig jaar ná beëindiging van de blootstelling aan 
kankerverwekkende stoffen wordenbewaard. 

 
Het besluit bevat een Bijlage met een lijst van kankerverwekkende 
stoffen (Bijlage B). In die alfabetische lijst komen de namen van die 
stoffen voor, hun synoniemen of hun praktijk- of handelsnamen en het 
Cas-nummer (Chemical Abstracts Service, een divisie van de American 
Chemical Society). Met betrekking tot chroom is het volgende vermeld:  

Naam Synoniemen, praktijk-  Cas-nr. 
 en/of handelsnamen 

 
99 Die aanbevelingen zijn: 1. De arts en/of de instantie die voor de medische controle van de aan carcinogene 
agentia blootgestelde werknemers verantwoordelijk zijn, dienen goed op de hoogte te zijn van de voorwaarden 
en omstandigheden van de blootstelling van elke werknemer. 2. De medische controle van de werknemers 
dient te gebeuren overeenkomstig de beginselen en de gebruiken van de arbeidsgeneeskunde; daarbij moeten 
minstens de volgende maatregelen worden genomen: - het aanleggen van een dossier met de medische 
voorgeschiedenis en het beroepsverleden van de werknemer; - het voeren van een persoonlijk gesprek; - 
indien gepast, biologische monitoring alsmede opsporing van de eerste en nog reversibele effecten. Voor elke 
werknemer die aan medische controle is onderworpen, kan tot verder onderzoek worden besloten op grond van 
de jongste inzichten op het terrein van de arbeidsgeneeskunde. 
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chroom III chromaat  chroom(III)zout van  24613-89-6 
 chroom (VI)zuur 
chroomtrioxide  13333-82-0 

 
Vanaf 17 maart 1994 is de Regeling wettelijke grenswaarden van 
kracht.100 Deze regeling stelde voor tientallen stoffen wettelijke 
grenswaarden vast. Als uit de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) 
blijkt dat een stof boven deze wettelijke grenswaarde uitkomt, dan moet 
de werkgever onmiddellijk maatregelen nemen om de blootstelling 
onder het niveau van de wettelijke grenswaarde te brengen. In deze 
Regeling worden voor onder andere de volgende kankerverwekkende 
stoffen wettelijke grenswaarden vastgesteld: 

- chroom III chromaat (als Cr); 
- chroomtrioxide (als Cr). 

 
Per 1 november 1996 trad de Beleidsregel bestuurlijke grenswaarden 
(MAC-waarden), vastgesteld door de Staatssecretaris SZW, in werking. 
Voor een aantal toxische stoffen werden door de overheid 
bestuurlijke grenswaarden gepubliceerd die de Arbeidsinspectie zou 
gaan hanteren. Omdat het hier een beleidsregel betrof, mocht een 
bedrijf/organisatie gemotiveerd ervan afwijken. Chroom kwam in deze 
lijst niet voor.  
 
In 1997 werd een van de doelstellingen van de 
Arbeidsomstandighedenwet, namelijk integratie van de voorschriften op 
het gebied van de arbeidsomstandigheden, bereikt door het in werking 
treden van het Arbeidsomstandighedenbesluit.101 Deze AMvB verving 
alle oude AMvB’s die waren gebaseerd op de Veiligheidswet 1934 en de 
Arbeidsomstandighedenwet. Daarmee kwamen besluiten als het VBF en 
het Besluit kankerverwekkende stoffen te vervallen. In feite werden de 
meeste bepalingen van de oude regelingen overgebracht naar het 
nieuwe Arbeidsomstandighedenbesluit. De meeste van de eerder 
besproken verplichtingen bleven onder het regime van het nieuwe 
besluit dus intact. De meldingsverplichting van bepaalde gevaarlijke 
stoffen aan de Arbeidsinspectie, zoals die was ingevoerd in het VBF en in 
werking trad op 19 oktober 1989, verdween echter. 
 
De periode vanaf 1 november 1999 
In 1998 werd de Arbeidsomstandighedenwet andermaal ingrijpend 
gewijzigd.102 Deze wijzigingen traden in werking op 1 november 
1999.103 De citeertitel werd veranderd in Arbeidsomstandighedenwet 
1998, maar in 2007 werd dat weer teruggebracht naar 
Arbeidsomstandighedenwet. Hier wordt daarom ter onderscheiding van 
deze regeling met de eerdere versies verder gesproken van Arbowet. De 
Arbowet is sindsdien verschillende malen aangepast, maar is nog steeds 
van kracht.  
 

 
100 Staatscourant 1994, 52, p. 8-9. 
101 Besluit van 15 januari 1997, houdende regels in het belang van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn 
in verband met de arbeid (Arbeidsomstandighedenbesluit), Stb. 60. Dit besluit trad in werking op 1 juli 1997 
(Stb. 1997, 263).  
102 Stb. 1999, 184. 
103 Stb. 1999, 450.  
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In de Arbowet zijn, aansluitend op haar voorgangers, eisen opgenomen 
die tot doel hebben om organisaties op een systematische en structurele 
manier aandacht te laten besteden aan arbeidsomstandigheden. Het 
gaat dan met name om arbobeleid, risico-inventarisatie en -evaluatie, 
plannen van aanpak, voorlichting, en toezicht en naleving van de 
concrete bij of krachtens de wet vastgestelde voorschriften.  
In het Arbeidsomstandighedenbesluit (dat verder het Arbobesluit wordt 
genoemd) worden deze algemene uitgangspunten onder meer 
toegespitst op gevaarlijke stoffen. Als de werknemers (kunnen) worden 
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, is de organisatie bijvoorbeeld 
verplicht om in de risico-inventarisatie en -evaluatie specifieke aandacht 
te besteden aan de betreffende gevaarlijke stoffen. Datzelfde geldt voor 
de voorlichting aan medewerkers; als werknemers (kunnen) worden 
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen dan moet de organisatie specifieke 
voorlichting te verstrekken. 
 
In de Arbeidsomstandighedenregeling (verder aan te duiden als: 
Arboregeling) staan vooral de wettelijke grenswaarden voor het werken 
met gevaarlijke stoffen. Deze grenswaarden zijn van belang, omdat bij 
overschrijding van deze wettelijke grenswaarden er op grond van het 
Arbobesluit bepaalde maatregelen moeten worden genomen. 
 
De werkgever moet op grond van deze regelgeving, voor zover relevant 
in verband met het werken met chroom-6, aan een aantal eisen 
voldoen. Aan de wet zelf kunnen de volgende, bijzondere verplichtingen 
worden ontleend. Dus afgezien van de verplichting voor de werkgever 
om de arboregelgeving na te leven (artikel 16 Arbowet).  
 
Arbowet-A. Arbobeleid voeren (artikel 3 Arbowet) 
De werkgever moet een beleid voeren, waarbij hij gelet op de stand van 
de wetenschap en de professionele dienstverlening het volgende in acht 
moet nemen: 

a. het werk mag geen nadelige invloed hebben op de veiligheid en 
gezondheid van de werknemer; 

b. de gevaren en risico’s moeten zo veel mogelijk bij de bron 
worden aangepakt (volgens de zogenaamde arbeidshygiënische 
strategie); 

c. arbeidsplaatsen, werkmethoden, arbeidsmiddelen en 
arbeidsinhoud moeten zo veel mogelijk worden aangepast aan de 
persoonlijke eigenschappen van de werknemer; 

d. monotone arbeid moet zo veel mogelijk worden beperkt; 
e. de werknemer moet zich bij gevaar in veiligheid kunnen 

brengen.104 
 
Bij de punten a. tot en met d. staat in de wettekst steeds dat de 
verplichting niet geldt als dat "redelijkerwijs niet kan worden gevergd". 
Dit heeft als doel om aan te geven dat het geen absolute eisen zijn, 
maar dat de werkgever zich kan beroepen op organisatorische, 
technische en financiële argumenten om bepaalde zaken niet te doen. 
Bepaalde machines maken bijvoorbeeld nu eenmaal veel lawaai en 
daarvoor is nog geen technische oplossing beschikbaar (denk aan 

 
104 In 2007 werd aan deze opsomming nog toegevoegd dat er ook doeltreffend beleid moest worden gevoerd 
met het oog op eerste hulp bij ongevallen (Stb. 2006, 673, inwerkingtreding 1 januari 2007, Stb. 2007, 675).  
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(passagiers)vliegtuigen). Op dit redelijkerwijs-principe wordt hieronder 
waar nodig nog nader ingegaan. 
Hoewel dit nergens expliciet is aangegeven, ligt het voor de hand om 
het arbobeleid (schriftelijk/digitaal) te verwoorden. Te meer daar er in 
het arbobeleid ook een verdeling van verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van werknemers moest worden opgenomen (artikel 3 lid 
2 Arbowet). 
Onderdeel van het arbobeleid (artikel 4 Arbowet) moet ook expliciet 
zijn: 

- het voorkómen van ziekteverzuim; 
- het begeleiden van zieke werknemers; 
- het beschermen van werknemers tegen seksuele intimidatie, 

agressie en geweld.105 
 
Arbowet-B. RI&E inclusief Plan van Aanpak (artikel 5 Arbowet) 
De werkgever moet beschikken over een schriftelijke inventarisatie en 
evaluatie van de risico’s voor de werknemers. Daarnaast moet de 
werkgever een Plan van Aanpak maken met maatregelen om de risico’s 
aan te pakken. Daarbij moet worden aangegeven binnen welke termijn 
die maatregelen moeten worden genomen.  
 
Jaarlijks moet de werkgever rapporteren over de uitvoering van het Plan 
van Aanpak. Voorafgaande aan deze rapportage moet de werkgever 
overleg plegen met het medezeggenschapsorgaan.106 
De RI&E moet opnieuw worden uitgevoerd naar aanleiding van onder 
meer opgedane ervaringen of gewijzigde werkmethoden of -
omstandigheden. 
 
Arbowet-C. Voorlichting en onderricht (artikel 8 Arbowet) 
De werknemers moeten doeltreffende en aan de taken aangepaste 
voorlichting en onderricht krijgen over: 

- de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden 
risico’s; 

- de maatregelen gericht op het voorkomen óf beperken van de 
risico’s; 

- de bijstand van arbodeskundigen en/of arbodiensten; 
- het doel, de werking en het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 
 
De werkgever moet ook toezien op de naleving van de instructies en 
voorschriften ter voorkoming of beperking van de risico’s als genoemd 
onder de eerste twee gedachtestreepjes. Het toezicht op het veilig en 
gezond werken van de werknemers is in artikel 8 lid 4 Arbowet 
ondergebracht. 
Voor jeugdige werknemers, de 16- en 17-jarige werknemers, moet de 
werkgever bij het verstrekken van voorlichting en onderricht rekening 
houden met: 

- de beperkte werkervaring; 
- de onvoltooide lichamelijke en geestelijke ontwikkeling. 

 

 
105 Deze bepaling is per 1 januari 2007 komen te vervallen (Stb. 2006, 673). 
106 Dit overleg is komen te vervallen per 1 januari 2007 (Stb. 2006, 673).  
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Daarnaast moeten voorlichting en onderricht ook bijdragen aan het leer- 
en vormingsproces van de jeugdige werknemer.107 
 
Arbowet-D. Melding ongevallen en beroepsziekten (artikel 9 Arbowet) 
De in 1999 ingevoerde Arbowet verplichtte de werkgever de volgende 
ongevallen te melden aan de Arbeidsinspectie: 

- dodelijke ongevallen; 
- ongevallen met ernstig lichamelijk of geestelijk letsel waarbij 

binnen 24 uur na het ongeval opname in het ziekenhuis 
plaatsvindt; 

- ongevallen met blijvend letsel. 
 
Beroepsziekten die worden geconstateerd door de bedrijfsarts van de 
arbodienst moesten worden gemeld bij het Nederlands Centrum voor 
Beroepsziekten. 
 
Per 1 januari 2007 kreeg deze bepaling een nieuwe inhoud. Dodelijke 
ongevallen, ongevallen met een blijvend letsel en ongevallen die hebben 
geleid tot een ziekenhuisopname, moeten worden gemeld aan de 
toezichthouder. Verder moest er een lijst worden bijgehouden van alle 
ongevallen die leidden tot een verzuim van meer dan drie werkdagen.108 
 
Arbowet-E. Voorkomen van gevaar voor derden (artikel 10 Arbowet) 
Een werkgever moet doeltreffende maatregelen nemen om te 
voorkomen dat derden (gasten) op of in de nabijheid van het terrein 
waar het werk wordt verricht, gevaar lopen. Het gaat dus nadrukkelijk 
om niet-werknemers, zoals leveranciers, postbodes, klanten, 
voorbijgangers et cetera. 
 
Arbowet-F. Algemene verplichtingen van de werknemers (artikel 11 
Arbowet) 
Werknemers moeten zich houden aan de volgende verplichtingen: 

- zorgvuldigheid en voorzichtigheid in acht nemen bij het werk; 
- naar vermogen zorgdragen voor de eigen veiligheid en 

gezondheid en die van anderen; 
- arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze 

gebruiken; 
- persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruiken 

en op de juiste plek opbergen; 
- beveiligingen op de juiste wijze gebruiken, en beveiligingen niet 

veranderen of weghalen; 
- meewerken aan voorlichting en onderricht; 
- opgemerkte gevaren melden aan de werkgever of diens 

vertegenwoordigers; 
- de werkgever en arbodeskundigen, die al dan niet zijn 

georganiseerd in een arbodienst, ondersteunen bij het nakomen 
van de Arbowetgeving. 

 
Arbowet-G. Samenwerking en bijzondere rechten van de 
ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de 
belanghebbende werknemers (artikel 12 Arbowet) 

 
107 Deze laatste toevoeging is komen te vervallen per 1 januari 2007 (Stb. 2006, 673).  
108 Stb. 2006, 673.  
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Artikel 12 Arbowet bevat de nodige procedurele voorschriften wat 
betreft de rechten van het medezeggenschapsorgaan. Een aantal 
praktische bepalingen is: 

- in de uitvoering van het arbobeleid werken de werkgever en de 
werknemers samen; 

- als er geen ondernemingsraad (OR) of 
personeelsvertegenwoordiging (PVT) is, voeren de werkgever en 
de belanghebbende werknemers vooraf overleg over de 
uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid. In dit overleg 
komt in elk geval aan de orde de RI&E, de inschakeling van de 
bedrijfshulpverleners en de arbodienst; 

- de belanghebbende werknemers hebben recht op een afschrift 
van de RI&E; 

- de werknemers hebben recht de toezichthouder te vergezellen en 
zich daarmee te onderhouden.109 

 
Arbowet-H. Deskundige bijstand op het gebied van preventie en 
bescherming (artikel 14 Arbowet) 
De werkgever moet zich laten bijstaan door deskundige 
werknemers/personen of deskundige diensten (in- of externe 
gecertificeerde arbodiensten). Deze bijstand kan ook bestaan uit een 
combinatie van bijvoorbeeld een externe gecertificeerde arbodienst en 
interne deskundigen. Deze ondersteuning moest in ieder geval 
betrekking hebben op: 

- het verrichten, opstellen en toetsen van een RI&E; 
- de begeleiding van zieke werknemers; 
- het uitvoeren van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek; 
- het uitvoeren van een aanstellingskeuring; 
- het houden van een arbospreekuur; 
- het adviseren aan en nauw samenwerken met de 

belanghebbende werknemers inzake maatregelen op arbogebied; 
- (het meewerken aan) de uitvoering van arbomaatregelen. 

 
Bij afwezigheid van een OR of PVT moest de werkgever een advies van 
een arbodienst of een deskundige aan de belanghebbende werknemers 
toezenden.110 
 
Arbowet-I. Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening 
(artikel 15 Arbowet) 
De werkgever moet een of meerdere bedrijfshulpverleners aanstellen 
om in geval van een calamiteit: 

- EHBO verlenen; 
- brand beperken en bestrijden en ongevallen beperken; 
- werknemers alarmeren en evacueren; 
- professionele hulpverleners alarmeren en met hen samenwerken 

(zoals brandweer, GGD en politie).111 
 
Tot 250 werknemers geldt de regel dat er per 50 werknemers één 
BHV’er aanwezig is (artikel 2.19 Arbobesluit). 
 
Arbowet-J. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (artikel18 Arbowet) 
 
109 Vooral de rechten van individuele werknemers zijn toegevoegd per 1 januari 2007 (Stb. 2006, 673).  
110 Deze regeling is nadien vele malen aangescherpt, maar de strekking is niet gewijzigd.  
111 Dit laatste onderdeel kwam op 1 januari 2007 te vervallen (Stb. 2006, 673).  
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De werknemers moeten periodiek in de gelegenheid worden gesteld om 
"een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de 
arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel 
mogelijk te voorkomen of te beperken." 
 
Arbowet-K. Samenwerking verschillende werkgevers (artikel 19 
Arbowet) 
Als meerdere werkgevers op één terrein of in één gebouw actief zijn 
moeten zij op doelmatige wijze samenwerken om aan de eisen uit de 
Arbowetgeving te voldoen. 
 
Wat betreft het Arbobesluit wordt hier alleen nagegaan welke 
voorschriften specifiek verband houden met het werken met gevaarlijke 
stoffen. Die voorschriften zijn te vinden in hoofdstuk 4 van het 
Arbobesluit. De voorschriften uit de eerste afdeling (de artikelen 4. 1 tot 
en met 4.10e Arbobesluit) betreffen alle gevaarlijke stoffen en dus ook 
bijvoorbeeld kankerverwekkende stoffen. In afdeling 2 (de artikelen 
4.11 tot en met 4.23 Arbobesluit) worden vervolgens specifieke 
voorschriften gegeven voor het werken met kankerverwekkende of 
mutagene stoffen. 
 
Arbobesluit-A. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, 
beoordelen (artikel 4.2 Arbobesluit) 
Deze verplichting bouwt voort op de algemene RI&E verplichting van 
artikel 5 Arbowet. In de RI&E moet wat betreft de (mogelijke) 
blootstelling van werknemers aan stoffen het volgende worden 
opgenomen: de beoordeling van de aard, mate, en duur van de 
blootstelling aan stoffen, met als doel om de gevaren voor werknemers 
te bepalen. 
Ook moet in de RI&E worden opgenomen: 

- aan welke stoffen werknemers (kunnen) worden blootgesteld; 
- in welke situaties blootstelling zich kan voordoen; 
- en op welke wijze blootstelling kan plaatsvinden. 

 
Bij de mate van blootstelling moet in ieder geval het blootstellingsniveau 
op de arbeidsplaats worden gemeten via een geschikte meetmethode. 
Bij de beoordeling van de stoffen worden de volgende aspecten 
betrokken: 

- informatie van de leverancier; 
- toegepaste arbeidsprocédés en werkmethoden inclusief de 

hoeveelheid gevaarlijke stoffen waaraan werknemers (kunnen) 
worden blootgesteld; 

- redelijkerwijs voorzienbare gebeurtenissen; 
- de vastgestelde grenswaarden; 
- de genomen preventieve maatregelen; 
- resultaten van arbeidsgezondheidskundige onderzoeken; 
- de invloed van de mogelijke versterkende effecten van 

gevaarlijke stoffen op elkaar.  
 
De beoordeling moet worden herzien als bijvoorbeeld een 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek daartoe aanleiding geeft. 
 
Arbobesluit-B. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie, 
aanvullende registratie (artikel 4.2a Arbobesluit) 
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In de RI&E van het bedrijf wordt opgenomen: 
- welke maatregelen er zijn genomen om te voldoen aan de 

relevante voorschriften uit het Arbobesluit; 
- de redelijkerwijs voorzienbare gebeurtenissen die kunnen leiden 

tot een toename van de blootstelling.  
- Mocht er gewerkt worden met stoffen die op basis van de Wet 

milieugevaarlijke stoffen zijn ingedeeld in de categorie “voor de 
voortplanting vergiftig”, dan moet in de RI&E het volgende 
worden opgenomen: 

- de hoeveelheid stof die wordt vervaardigd, gebruikt of aanwezig 
is; 

- het aantal werknemers dat werkt met die stof; 
- hoe er met die stof wordt gewerkt; 
- de wijze van blootstelling van werknemers aan die stof. 

 
Arbobesluit-C. Zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid (artikel 4.2b 
Arbobesluit) 
Als er op de arbeidsplaats stoffen aanwezig zijn die gevaarlijk voor de 
veiligheid en gezondheid zijn, dan moet de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid in acht worden genomen.112 
 
Arbobesluit-D. Verpakking en etikettering (artikel 4.3 Arbobesluit) 
De verpakking en sluiting van stoffen moet voldoen aan de eisen uit 
artikel 35 Wet milieugevaarlijke stoffen. Als op de verpakking van de 
stof op basis van de Wet milieugevaarlijke stoffen etiketten zijn 
aangebracht, moeten - enige uitzonderingen daargelaten - de daarbij 
behorende aanduidingen opvallend en goed leesbaar zijn vermeld. 
 
Arbobesluit-E. Beperking van blootstelling: algemene preventieve 
maatregelen (artikel 4.3a Arbobesluit) 
De werkgever moet de volgende algemene preventieve maatregelen 
nemen om de blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkómen of tot 
een zo laag mogelijk niveau te beperken: 

- arbeidsprocédés en werkmethoden zijn zo georganiseerd en 
ontworpen dat het risico wordt voorkomen of beperkt; 

- adequate arbeidsmiddelen worden gebruikt; 
- er worden bij reparatiewerkzaamheden adequate voorzieningen 

gehanteerd; 
- het aantal werknemers en de hoeveelheid gevaarlijke stoffen op 

de arbeidsplaats wordt beperkt tot het strikt noodzakelijke; 
- mate en duur van de blootstelling wordt beperkt; 
- er zijn noodzakelijke hygiënische voorzieningen getroffen; 
- voor opslaan, hanteren en vervoeren worden doeltreffende 

middelen gebruikt; 
- datzelfde geldt ook voor het verzamelen, opslaan en verwijderen 

van afvalstoffen.113 
 
Arbobesluit-F. Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen (artikel 4.4 
Arbobesluit) 
Als er gewerkt wordt met stoffen, die vanwege hun eigenschappen of de 
omstandigheden waaronder die stoffen gebruikt worden gevaar kunnen 

 
112 De regel is in 2007 verplaatst naar artikel 4.1c Arbobesluit.  
113 De regeling is nu te vinden in de artikelen 4.17-4.19 Arbobesluit, maar is niet van strekking veranderd.  
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opleveren voor een ongewilde gebeurtenis, dan dienen er adequate 
maatregelen te worden genomen om dat gevaar zoveel mogelijk te 
voorkomen. Het gaat hier bijvoorbeeld om stoffen die onder 
omstandigheden als kou, hitte, hoge druk, lage druk, schokken en 
aanraking met de buitenlucht, gevaar kunnen opleveren. 
 
Van deze stoffen mogen geen grote hoeveelheden aanwezig zijn op de 
arbeidsplaats; louter die hoeveelheid die strikt noodzakelijk is voor het 
productieproces. Op die arbeidsplaats mogen ook niet meer werknemers 
aanwezig zijn dan noodzakelijk is. 
 
De personen die met deze stoffen werken, moeten in een goede 
gezondheid verkeren en over voldoende basiskennis beschikken om te 
weten hoe ze de gevaren kunnen onderkennen en voorkomen.114 
 
Arbobesluit-G. Bijzondere maatregelen ter voorkoming van ongewilde 
gebeurtenissen (artikel 4.5 Arbobesluit) 
Op plaatsen waar stoffen aanwezig zijn in de categorieën ‘ontplofbaar’, 
‘zeer licht ontvlambaar’, ‘licht ontvlambaar’, ‘ontvlambaar’, ‘zeer 
vergiftig’, ‘vergiftig’, ‘sensibiliserend’, ‘kankerverwekkend’, ‘mutageen’ 
en ‘voor de voortplanting vergiftig’ mag niet worden gerookt. 
Plaatsen waar stoffen aanwezig zijn in de categorieën ‘zeer vergiftig’, 
‘vergiftig’, ‘kankerverwekkend’, ‘mutageen’ en ‘voor de voortplanting 
vergiftig’ mogen niet gebruikt worden als slaapplaats. Ook mag daar 
geen voedsel of drank worden genuttigd of bewaard.  
Stoffen die vallen onder de categorieën ‘zeer vergiftig’, ‘vergiftig’ en 
‘bijtend’ moeten afgesloten worden bewaard.115 
 
Arbobesluit-H. Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand 
of explosie (artikel 4.6 Arbobesluit) 
Dit artikel betreft het veilig werken in besloten ruimten. Bij een 
vermoeden van blootstelling aan een stof in een besloten ruimte, moet 
er eerst adequaat onderzoek worden gedaan naar het gevaar van 
verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie door die stof. 
Als in de besloten ruimte het gevaar aanwezig is, moet de werkgever 
daartegen doeltreffende maatregelen nemen. Bij direct gevaar moeten 
de werknemers de ruimte snel kunnen verlaten.  
Als bovenstaande maatregelen niet mogelijk zijn, dan mag het werk 
alleen worden verricht met arbeidsmiddelen die niet zélf het gevaar 
kunnen veroorzaken (bijvoorbeeld explosieveilig gereedschap) en 
moeten adequate persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar 
worden gesteld door de werkgever. De werknemers moeten deze 
middelen gebruiken. 
Eventueel wordt het werk in de besloten ruimte permanent van buitenaf 
geobserveerd.116 
 
Arbobesluit-I. Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen (artikel 4.6a 
Arbobesluit) 
Er moeten procedures zijn als zich ongewilde gebeurtenissen kunnen 
voordoen. Deze procedures moet zijn opgenomen in de RI&E. 
 
114 De regeling is nu te vinden in artikel 4.6 Arbobesluit. 
115 Deze regels zijn opgegaan in het huidige artikel 4.6 Arbobesluit en zijn daar in meer algemene zin 
beschreven. 
116 De regeling is overgebracht naar artikel 3.5g Arbobesluit.  
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Er moeten technische en organisatorische maatregelen genomen worden 
om de gevolgen van een ongewilde gebeurtenis te beperken. Die 
maatregelen omvatten in ieder geval: 

- Een zo snel mogelijk herstel van de veilige toestand. 
- De werknemers worden ingelicht en weggehaald uit de getroffen 

zone. 
- Alleen werknemers belast met herstelwerkzaamheden mogen de 

getroffen zone betreden, uitgerust met doeltreffende middelen en 
persoonlijke beschermingsmiddelen. Ze verblijven aldaar niet 
langer dan strikt noodzakelijk. 

- Voor de mogelijke risico’s wordt gewaarschuwd via 
veiligheidsborden. 

- Voorkomen moet worden dan anderen de getroffen zone 
betreden.117 

 
Arbobesluit-J. Grenswaarden (artikel 4.8b Arbobesluit)  
In artikel 4.8b (nu: artikel 4.3) van het Arbobesluit wordt een verwijzing 
gemaakt naar de Arboregeling als het gaat om de wettelijke 
grenswaarden voor stoffen. Via artikel 4.19 van de Arboregeling zijn de 
wettelijke grenswaarden van stoffen opgenomen in Bijlage VI van de 
Arboregeling. 
 
De grenswaarde voor een gevaarlijke stof mag niet worden 
overschreden. Als dat toch gebeurt, moet de werkgever de concentratie 
van die stof onmiddellijk terugbrengen tot onder de grenswaarde. Tot 
die tijd mag er alleen gewerkt worden als er doeltreffende maatregelen 
zijn genomen, zodat er geen schade aan de gezondheid van de 
werknemer is. 
 
Arbobesluit-K. Arbeidshygiënische strategie (artikel 4.9 Arbobesluit) 
In dit artikel wordt de zogenoemde arbeidshygiënische strategie met 
betrekking tot stoffen beschreven. Artikel 4.9 (nu artikel 4.4) van het 
Arbobesluit vormt een nadere invulling van de algemene verplichting 
genoemd in artikel 3 van de Arbowet tot het hanteren van de 
arbeidshygiënische strategie bij het te voeren arbobeleid van de 
werkgever.  
 
Arbobesluit-L. Ventilatie (artikel 4.10 Arbobesluit) 
Bij de afvoer van verontreinigde lucht moet er tegelijkertijd voldoende 
toevoer zijn van niet-verontreinigde lucht. Lucht die een gevaarlijke stof 
bevat, mag niet opnieuw in circulatie worden gebracht.118 
 
Arbobesluit-M. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek (artikel 4.10a 
Arbobesluit) 
Indien uit het onderzoek op basis van artikel 4.2 van het Arbobesluit 
blijkt dat er gezondheidsgevaren bestaan, krijgt de werknemer de 
gelegenheid om vóór aanvang van de werkzaamheden een 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. 
 
Als er bij een werknemer een aandoening wordt geconstateerd die het 
gevolg zou kunnen zijn van een blootstelling aan een stof, worden 

 
117 De regeling is overgebracht naar artikel 4.7 Arbobesluit.  
118 De regeling is verplaatst naar artikel 4.5 Arbobesluit.  
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werknemers tussentijds in de gelegenheid gesteld om een 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. 
Zowel de werkgever als de werknemer kunnen verzoeken om een 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek opnieuw uit te voeren. De 
werknemer wordt geïnformeerd over de mogelijkheid tot het ondergaan 
van een arbeidsgezondheidskundig onderzoek ná beëindiging van de 
blootstelling. 
De destijds in artikel 4.10c Arbobesluit opgenomen aanbevelingen voor 
de wijze van uitvoering van het onderzoek (Praktische aanbevelingen 
voor de medische controle van de werknemers (artikel 14, lid 7 van 
richtlijn 90394/EEG)) zijn komen te vervallen.  
 
Arbobesluit-N. Dossiers en registratie (artkel 4.10d Arbobesluit) 
De arbodienst moet van iedere werknemer die een 
arbeidsgezondheidskundig onderzoek heeft ondergaan een persoonlijk 
medisch dossier bijhouden. Dit dossier moet tot tenminste veertig jaar 
ná beëindiging van de blootstelling aan de gevaarlijke stoffen worden 
bewaard. Iedere werknemer heeft recht op inzage in zijn/haar eigen 
dossier.119 
 
Arbobesluit-O. Voorlichting en onderricht (artikel 4.11 Arbobesluit) 
Indien werknemers kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen 
moet er bij de voorlichting en het onderricht tenminste aandacht worden 
besteed aan: 

- de mogelijke gezondheidsgevaren; 
- de aard van de blootstelling; 
- de grenswaarden en de maatregelen bij de overschrijding van 

grenswaarden; 
- voorzorgsmaatregelen om blootstelling te voorkomen of te 

beperken; 
- voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat zich een ongewilde 

gebeurtenis voordoet; 
- hygiënische maatregelen; 
- het dragen en gebruiken van persoonlijke 

beschermingsmiddelen; 
- de te nemen maatregelen bij een ongewilde gebeurtenis. 

 
De werknemers moeten kennis kunnen nemen van veiligheidsinformatie 
die door een leverancier van gevaarlijke stoffen moet worden 
aangedragen. Als de omstandigheden in het bedrijf wijzigen, moet ook 
de voorlichting en het onderricht worden geactualiseerd.120 
 
Arbobesluit-P. Definitie kankerverwekkende stoffen en processen (artikel 
4.11 Arbobesluit) 
Afdeling 2 van hoofdstuk 4 geeft nadere regels voor kankerverwekkende 
stoffen en processen. Die regels zijn cumulatief ten opzichte van 
hetgeen overigens is bepaald. Artikel 4.11 begint met een aantal 
definities van wat verstaan wordt onder een kankerverwekkende stof en 
een kankerverwekkend proces. Deze definities verwijzen naar Europese 
regelgeving. Voor de inhoud van de bepaling wordt verwezen naar het 
Arbobesluit.  
 
119 De regeling is verplaatst naar artikel 4.10c Arbobesluit.  
120 De regeling is verplaatst naar artikel 4.10d Arbobesluit en opnieuw geformuleerd zonder de strekking 
daarvan te wijzigen.  
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Arbobesluit-Q. Nadere voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie 
(artikel 4.13 Arbobesluit) 
Artikel 4.13 Arbobesluit bouwt voort op de algemene RI&E-verplichting 
van artikel 5 Arbowet. In de RI&E moet wat betreft de (mogelijke) 
blootstelling van werknemers aan kankerverwekkende en mutagene 
stoffen en processen het volgende worden opgenomen:121  

a. De reden van het noodzakelijk gebruik van die stof en waarom 
vervanging van die stof technisch niet uitvoerbaar is. 

b. Op welke plekken in het bedrijf worden de kankerverwekkende of 
mutagene stoffen gebruikt. 

c. De benaming van de gevaren van die kankerverwekkende of 
mutagene stoffen. 

d. De gebruikte hoeveelheid kankerverwekkende of mutagene stof 
per jaar. 

e. Het type arbeid waarbij kankerverwekkende of mutagene stoffen 
worden gebruikt. 

f. Hoeveel werknemers worden blootgesteld. 
g. De wijze van blootstelling. 
h. De maatregelen die worden genomen ter naleving van het 

Arbobesluit. 
i. De persoonlijke beschermingsmiddelen die worden gebruikt. 
j. De gevallen waarin dergelijke stoffen en processen worden 

vervangen door minder gevaarlijke stoffen en processen.  
 
Arbobesluit-R. Lijst van werknemers (artikel 4.15 Arbobesluit) 
De werkgever houdt een lijst bij van werknemers die belast zijn met 
werkzaamheden, die blijkens de beoordeling gevaar oplevert voor de 
veiligheid en gezondheid. Indien mogelijk wordt de ondergane 
blootstelling vermeld in die lijst. Medewerkers hebben een inzagerecht in 
de hierboven genoemde lijst wat betreft zijn of haar 
blootstellingsgegevens. 
 
Arbobesluit-S. Grenswaarden (artikel4.16 Arbobesluit) 
Via artikel 4.20 van de Arboregeling zijn in Bijlage VII van diezelfde 
Arboregeling de wettelijke grenswaarden van kankerverwekkende en 
mutagene stoffen vastgelegd. De werkgever mag bij de blootstelling van 
werknemers aan kankerverwekkende stoffen deze grenswaarde niet 
overschrijden. 
 
Als dit toch gebeurt, moeten er doeltreffende maatregelen worden 
genomen om de blootstelling onder die grenswaarde van Bijlage VII van 
de Arboregeling te brengen. Zolang deze maatregelen nog niet zijn 
genomen, mag het werk alleen worden verricht als er maatregelen zijn 
genomen om werknemers te beschermen tegen schade aan hun 
gezondheid. 
 
Arbobesluit-T. Voorkomen van blootstelling; vervangen (artikel 4.17 
Arbobesluit) 
Overeenkomstig de uitgangspunten van artikel 3 Arbowet inzake de 
arbeidshygiënische strategie wordt de blootstelling aan 
kankerverwekkende of mutagene stoffen zoveel mogelijk aan de bron 

 
121 Enige meer technische onderdelen van de bepalingen zijn komen te vervallen en worden daarom hier niet 
weergegeven.  
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voorkomen. Met name door het vervangen van de kankerverwekkende 
stoffen door andere niet of minder voor de veiligheid en gezondheid van 
werknemers gevaarlijke stoffen voor zover het een en ander technisch 
uitvoerbaar is. 
Arbobesluit-U. Voorkomen of beperken van blootstelling (artikel 4.18 
Arbobesluit) 
Als de eerste stap uit de arbeidshygiënische strategie niet mogelijk is 
(zie artikel 4.17 Arbobesluit), beschrijft het Arbobesluit in artikel 4.18 de 
vervolgstappen. 
 
Tweede stap: Indien vervanging van kankerverwekkende of mutagene 
stoffen niet mogelijk is, wordt het gevaar van blootstelling aan de bron 
voorkomen óf teruggebracht naar een niveau waarop geen schade aan 
de gezondheid kan optreden. Dat dient met name te gebeuren door de 
kankerverwekkende of mutagene stoffen in een gesloten systeem op te 
nemen. 
Derde stap: Als dit niet technisch uitvoerbaar is, worden de 
kankerverwekkende of mutagene stoffen aan de bron doeltreffend 
verwijderd, onder meer door plaatselijke afvoer van de lucht. Daarbij 
moet tegelijkertijd niet-verontreinigde lucht worden toegevoerd. De 
afvoer van de verontreinigde lucht mag niet leiden tot gevaren voor het 
milieu en de volksgezondheid. 
Vierde stap: Als dit niet mogelijk is, moeten er maatregelen worden 
genomen om de blootstelling zo laag mogelijk te houden door zoveel 
mogelijk de mens en de (blootstellings)bron te scheiden.122 
Vijfde stap: Als de scheiding tussen de bron en de mens technisch niet 
mogelijk is, krijgen de werknemers persoonlijke beschermingsmiddelen. 
Het werk met persoonlijke beschermingsmiddelen mag niet blijvend op 
dit niveau uitgevoerd worden. In elk geval wordt het dragen van 
persoonlijke beschermingsmiddelen voor iedere werknemer beperkt tot 
het strikt noodzakelijke. 
 
Arbobesluit-V. Beperken van blootstelling (artikel 4.19 Arbobesluit) 
Indien werknemers blootgesteld kunnen worden aan 
kankerverwekkende of mutagene stoffen, worden de volgende 
maatregelen genomen om de blootstelling te voorkomen of te beperken 
tot een zo laag mogelijk niveau onder de grenswaarde: 

- Werknemers die (kunnen) worden blootgesteld aan 
kankerverwekkende stoffen zijn voldoende vertrouwd met de 
werkzaamheden en hebben voldoende kennis van de gevaren en 
van de voorzieningen om die gevaren te voorkómen of te 
beperken. 

- Voorkomen moet worden dat andere werknemers en personen de 
gevarenzones betreden. 

- Gevarenzones moeten zijn voorzien van een waarschuwingsbord 
overeenkomstig Bijlage XVIII van de Arboregeling. 

- Bij het gebruik, het vervoer en het opslaan van 
kankerverwekkende stoffen wordt gebruik gemaakt van gesloten 
en van etiketten voorziene houders. 

- Hetzelfde geldt voor verzamelen, opslaan en verwijderen van 
kankerverwekkende stoffen. 

 

 
122 Deze vierde stap is in 2007 komen te vervallen.  
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Arbobesluit-W. Hygiënische beschermingsmaatregelen (artikel 4.20 
Arbobesluit) 
Wat betreft de werknemers moeten er de volgende hygiënische 
beschermingsmaatregelen worden genomen: 

- Er zijn zones ingericht waar werknemers zonder kans op 
blootstelling kunnen eten en drinken. 

- Indien er kans op blootstelling bestaat, krijgen de werknemers de 
beschikking over adequate werkkleding. Deze werkkleding dient 
door de werknemer gedragen te worden. 

- Deze werkkleding moet op een andere plaats worden opgeborgen 
dan de overige kleding. 

- Er zijn doelmatige wasgelegenheden en doucheruimten 
beschikbaar. 

- Persoonlijke beschermingsmiddelen worden op een aangewezen 
plaats bewaard en ná ieder gebruik gecontroleerd. 

 
Arbobesluit-X. Uitvoering en inhoud van onderzoek (artikel 4.23 
Arbobesluit) 
Arbeidsgezondheidskundig onderzoek als bedoeld in artikel 4.10a 
Arbobesluit vindt plaats met inachtneming van Bijlage II van de Richtlijn 
90/394/EEG. De arbodienst heeft recht op inzage in de lijst van 
blootgestelde werknemers (als bedoeld in artikel 4.15 Arbobesluit). De 
werkgever moet de arbodienst alle relevante gegevens ter beschikking 
stellen voor het kunnen beoordelen van de blootstelling en het kunnen 
verstrekken van adviezen. 
 
In de Arboregeling zijn twee artikelen opgenomen wat betreft 
grenswaarden van gevaarlijke stoffen. 
 
Arboregeling-A. Wettelijke grenswaarden gevaarlijke stoffen (artikel 
4.19 Arboregeling) 
In artikel 4.19 van de Arboregeling wordt verwezen naar (thans) Bijlage 
XIII van de Arboregeling: Lijst van wettelijke grenswaarden. Deze 
grenswaarden moet de werkgever hanteren bij het vaststellen van de 
mogelijke blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen zoals 
vastgelegd in artikel 4.9 van het Arbobesluit. 
 
In de huidige versie van de bijlage wordt de norm voor gecombineerde 
blootstelling niet meer vermeld. Wat betreft chroom-6 is het volgende in 
de bijlage te vinden: 

TGG= tijdgewogen gemiddelde. 
  

ISO-naam van de stof CAS-Nummer TGG 8 uur 
mg/m3  

TGG 15 min 
mg/m3 

Bij enkelvoudige 
blootstelling: 

   

Chroom-metallisch  7740-47-3  0,5 
 

anorganische Cr(II)-
verbindingen en 
anorganische Cr(III)-
verbindingen (onoplosbaar) 

 0,5  1  

Cr(III)-verbindingen (als 
Cr), wateroplosbaar 

 0,06  
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Arboregeling-B. Wettelijke grenswaarden kankerverwekkende en 
mutagene stoffen (artikel 4.20 Arboregeling) 
In artikel 4.20 van de Arboregeling wordt verwezen naar (thans) Bijlage 
XIII van de Arboregeling, de lijst van wettelijke grenswaarden voor 
kankerverwekkende stoffen (onderdeel B). Deze grenswaarden moet de 
werkgever hanteren, om te bepalen of er een blootstellingsniveau wordt 
overschreden, zoals bedoeld in artikel 4.16 van het Arbobesluit 
In deze grenswaardenlijst van kankerverwekkende stoffen staat het 
volgende vermeld met betrekking tot chroom. 
 

 
Enkele aanpassingen van de wet na 1999. 
Per 1 juli 2005 trad de Wet van 7 april 2005 tot wijziging van de 
Arbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde 
organisatie van de deskundige bijstand bij het 
arbeidsomstandighedenbeleid en de daarmee samenhangende 
bepalingen in werking.123 De wet voorzag in een liberalisering van de 
verplichting van de werkgever, die voortaan de keuze had tussen de 
standaardregeling (i.e. de regeling die in 1994 in werking was getreden) 
en een maatwerkregeling. In het laatste geval kon de werkgever kiezen 
tussen extern inkopen van de arbo-advisering en het intern organiseren 
daarvan. Een nieuw artikel 13 voorzag in de verplichte aanstelling van 
preventiemedewerkers. Voor het oprichten van een interne arbodienst 
kon voortaan deels gebruik worden gemaakt van externe deskundigen.  
De Wet van 30 november 2006, houdende wijziging van de 
Arbeidsomstandighedenwet 1998 en enige andere wetten in verband 
met het vergroten van de verantwoordelijkheid van werkgevers en 
werknemers voor het arbeidsomstandighedenbeleid124, beoogt een 
eerste stap te zetten naar doelvoorschriften en procesnormen. De 
verantwoordelijkheid voor de arbeidsomstandigheden dient volgens de 
wetgever meer te worden gelegd bij werkgever en werknemer. Daarbij 
geeft de wetgever aan welke doelen moeten worden bereikt en, als dat 
niet kan, procesnormen geeft.  
 
Per 1 april 2011 wordt voor de werkgever de verplichting ingevoerd de 
risico-inventarisatie en -evaluatie beschikbaar te maken voor de 
werknemers.125 
 
De Wet van 25 januari 2017, houdende wijziging van de 
Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de 
betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de 
arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de 
werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de 

 
123 Stb. 2005, 202. Inwerkingtreding in Stb. 2005, 298.  
124 Stb. 2006, 673. In werking getreden op 1 januari 2007 op grond van Stb. 2006, 675. 
125 Stb. 2011, 8. Inwerkintreding Stb. 2011, 55.  

ISO-naam van de stof CAS-Nummer TGG 8 uur 
mg/m3  

TGG 15 min 
mg/m3 

Bij enkelvoudige blootstelling:    
Chroom(III)chromaat (als Cr) 24613-89-6   0,01 
Chroom (VI) – verbindingen (als Cr)  0,001  
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bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen126 versterkt vooral de positie 
van de bedrijfsarts.  
 

3.3.5.7 Onderzoeksvraag 5b: verantwoording 
De weergave van de geldende regels is gebaseerd op een analyse van 
de Nederlandse regelgeving. Op het hoogste niveau wordt de wet 
vastgesteld door de zogenoemde formele wetgever van artikel 81 
Grondwet, bestaande uit de regering (Koning en ministers) en de 
Staten-Generaal (Tweede en Eerste Kamer). De formele wet gaat vóór 
alle andere regelingen (artikel 120 Gw), met uitzondering van 
rechtstreeks werkende bepalingen uit internationale verdragen en 
besluiten van internationale organisaties (artikel 93 en 94 Gw).  
 
Bij de formele wet kan delegatie van wetgevende bevoegdheid 
plaatsvinden aan de regering of de minister. In het eerste geval wordt 
gesproken van Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). In het 
tweede geval van ministeriële verordeningen of regelingen. Ook bij de 
AMvB kan regelgevende bevoegdheid worden gedelegeerd aan een 
lagere regelgever, zoals de minister.  
 
In de arbeidsomstandighedenwetgeving wordt veel gebruik gemaakt van 
gedelegeerde regelgeving. De materie is vaak te gedetailleerd om op het 
hoogste niveau te kunnen worden uitgewerkt, zodat dat aan de lagere 
regelgevers wordt overgelaten. We zien daarom bijvoorbeeld dat de 
Arbeidsomstandighedenwet (een wet in formele zin) wordt uitgewerkt in 
het Arbeidsomstandighedenbesluit (een Agemene Maatregel van 
Bestuur). Dat wordt weer verder ingevuld door de 
Arbeidsomstandighedenregeling (een ministeriële verordening). 
 
Lagere regels mogen niet in strijd zijn met hogere regels. Is dat wel het 
geval, dan is een dergelijke lagere regel onverbindend. Bij de 
beantwoording van vraag 5b is niet geanalyseerd of van een dergelijke 
onverbindendheid sprake zou kunnen zijn. Er is volstaan met 
een - noodzakelijkerwijs vaak summiere - beschrijving van de 
belangrijkste aspecten van de (in een bepaalde periode) geldende 
regels.  
 

3.3.6 Onderzoekvraag 6: Gebruiken (mores) 
3.3.6.1 Vraag 

Wat waren/zijn de gebruiken (mores) binnen de NS voor (ex-) 
werknemers die met chroom-6 werken? 
 

3.3.6.2 Beoordelingskader 
Voor de beantwoording van deze vraag is in de documentanalyse 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 systematiek van beoordeling van veiligheidscultuur 
in bedrijven gaat tegenwoordig via certificatie door de NEN 
Veiligheidsladder. Daarin worden vijf treden onderscheiden: 

1. ontkennend; 

 
126 Stb. 2017, 22. Inwerkintreding per 1 juli 2017 op grond van Stb. 2017, 254.  
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2. reactief; 
3. berekenend; 
4. proactief; 
5. vooruitstrevend 

 
Hoewel deze Veiligheidsladder ontwikkeld is voor beoordeling van de 
actuele veiligheidscultuur en deze cultuur in de loop der tijd veranderd 
is, kan deze met enige omzichtigheid ook voor de retrospectieve 
beoordeling van de veiligheidscultuur op de NS-locaties dienen. 
 
De mores binnen het primaire proces staan bij de beantwoording van 
deze vraag centraal. Ervaring uit een eerder uitgevoerd soortgelijk 
project leert dat dit soort informatie vooral door interviews naar boven 
komt. De mores binnen de adviesprocessen worden apart belicht bij 
vraag 8 (de rol van Arbodienstverlening en Inspecties). 
 

3.3.6.3 Antwoord 
De veiligheidscultuur, hoe men met elkaar omging en de handhaving 
van veiligheid, varieerde in de tijd en per werklocatie. Instructies voor 
de werkzaamheden werden gegeven door de meer ervaren collega’s. De 
instructies die voorhanden waren en die al dan niet gegeven werden 
over veiligheid, waren voornamelijk gericht op spoorveiligheid: hoe men 
moest omgaan met hoogspanning op de treinen, werken op hoogte en 
veiligheid om en nabij de sporen. Er was weinig tot geen aandacht voor 
het gebruik van mondkapjes, instructie daarvoor of toezicht hierop. 
Werknemers, hadden soms het gevoel blootgesteld te worden aan een 
situatie die zij mogelijk niet aankonden en dat zij zelf in handen hadden 
hoe veilig zij werkten. Tot 2000 bepaalden werknemers vaak zelf in 
welke mate er gebruik werd gemaakt van beschermende voorzieningen, 
en dan vooral het gebruik van mondkapjes. Werknemers hadden niet 
het gevoel dat het gewaardeerd werd als hierover iets tegen de 
leidinggevenden gezegd werd of wat mee gedaan werd. Als men werk 
om deze reden weigerde, werd een collega gevraagd dit werk over te 
nemen.  
Vanuit het lijnmanagement is in de gesprekken aangegeven dat er 
instructies waren en dat deze gegeven werden. Dit werd alleen niet door 
iedereen en op iedere locatie even consequent gedaan. Er was toezicht, 
maar het was minder streng en strikt geregeld dan tegenwoordig. Hoe 
het eraan toeging, was vaak afhankelijk van de werklocatie en de 
personen die er werkten.  
 
Werkplaatsen en werkputten werden in het algemeen door de 
werknemers zelf schoongemaakt. Dit gebeurde na de werkzaamheden. 
Vaker werden deze op het einde van de week grondiger schoongemaakt. 
Schoonmaken van putsporen gebeurde door schoonmakers met een 
hogedrukreiniger; in de regel gebeurde dit ’s nachts. Incidenteel werden 
anderen blootgesteld aan de nevels die bij de reiniging vrijkwamen. 
Werknemers nuttigden hun eten en drinken op de werkplaats en werden 
niet hierop aangesproken. Er waren op sommige locaties wel 
afgezonderde pauzegelegenheden. Voor persoonlijke hygiëne was er 
voldoende douchegelegenheid en beschikten de werknemers over 
voldoende werkkleding, waaronder overalls en veiligheidsschoenen.  
De meeste werkzaamheden werden in de werkplaats uitgevoerd en er 
was geen compartimentering. Zo ook bij het uitvoeren en bijwerken van 
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verf- of spuitwerkzaamheden met de eventueel daaraan gekoppelde 
schuurwerkzaamheden. Voor het stralen van onderdelen was er een 
aparte zandstraalbak. Alleen in de hoofdwerkplaatsen bestond 
compartimentering: sinds circa 1990 gesepareerde casco- en 
schildersruimtes met goede ruimtelijke afzuiging. 
 
Afhankelijk van locatie en tijd, werden verfwerkzaamheden in sommige 
gevallen uitgevoerd op momenten dat het minder druk was in de 
werkplaats, zoals op het einde van de middag of in de avond. Hierdoor 
kon ook het uitdampen van de verf gebeuren op het moment dat er 
minder werknemers aanwezig waren. Maar dit was niet vaak het geval.  
Schilders hadden redelijk vaak de beschikking over persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Tegelijkertijd echter waren daaromheen mensen 
onbeschermd met andere werkzaamheden bezig. Er heerste de 
mentaliteit van “het werk moet zo goed en snel mogelijk af”.  
Er is al sinds de jaren zeventig en tachtig aandacht geweest om 
veiligheid op een hoger niveau te krijgen. Het was een komen en gaan 
van systemen die hieraan hadden moeten bijdragen. Rond 2005 echter 
was er een duidelijke verandering. Met het introduceren van het 
kwaliteitssysteem BALANCE kwam veiligheid met alle bijbehorende 
aspecten veel meer op de voorgrond en werd het bespreekbaar op de 
werkvloer. In eerste instantie was het vooral een managementtool, 
maar later ging het ook steeds meer onder de werknemers spelen. 
Tot 2005 wordt de veiligheidscultuur door de onderzoekers als reactief 
beoordeeld (zie beoordelingskader). Veiligheid was aanwezig bij gratie 
van een incident. Met de invoering van BALANCE, vanaf 2005, wordt 
proactief met veiligheid omgegaan; een stijging van stap 2 naar 4/5 op 
de Veiligheidsladder, zoals blijkt uit gesprekken met medewerkers, 
adviseurs en lijnfunctionarissen. Dit resulteerde weliswaar in een forse 
daling van het aantal bedrijfsongevallen - een thermometer van de 
bedrijfsveiligheid met een ‘Lost Time Injury rate (LTI)’ per 1 miljoen 
gewerkte uren van 30 in 2007 tot 0,55 in 2013 - maar leidde niet tot 
een groter bewustwording rondom de risico’s van chroom-6. 
 

3.3.6.4 Toelichting 
 Documentanalyse 

Uit de documenten komt naar voren dat al sinds de jaren zeventig 
veiligheid, veiligheidsstructuur, regels wat betreft de PBM en de 
handhaving hiervan een veelbesproken onderwerp zijn. De zorg voor 
arbeidsomstandigheden staat op een hoog plan. Als motivering voor 
nieuwbouw van de Hoofdwerkplaats in 1977 werden bijvoorbeeld 
aangegeven: verbetering van omstandigheden als fysiek zware arbeid, 
geluidshinder en schadelijk lawaai, schadelijke stoffen.  
Aan de andere kant wordt eten, drinken en ook roken op de werkplaats 
gefaciliteerd, zoals blijkt uit een brochure ‘Wegwijs in de 
Hoofdwerkplaats Tilburg' uit 1979. Onder Verzorging inwendige mens 
staat: “Kantine is open van 12.00 tot 13.00. Bovendien doet een 
karretje de ronde door de werkplaats. U kunt er koeken, sigaren, 
sigaretten e.d. kopen. Erg gemakkelijk…”  
In 1980 geeft het bestaan van een Serviceafdeling 
Arbeidsomstandigheden met gespecialiseerde groepen het beeld van een 
serieuze veiligheidscultuur. In 1983 is een brochure uitgegeven voor 
bezoekers en nieuw personeel over de hoofdwerkplaats Amersfoort. 
Daar houdt een veiligheidscommissie zich bezig met de bevordering van 
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veiligheid, gezondheid en welzijn van het personeel. Ondanks het 
bewuste belang en (de intentie tot) het vast agenderen van het 
onderwerp Veiligheid tijdens overleggen, laat de uitvoering echter te 
wensen over. Die komt niet goed tot uitvoering. Problemen bij het 
naleven van veiligheidsvoorschriften en het dragen van 
veiligheidsmiddelen worden regelmatig over de tijd besproken.  
 
Vanaf eind jaren tachtig komt naar voren dat de naleving van 
veiligheidsvoorschriften en het dragen van veiligheidsmiddelen een 
probleem is. Zo zou bij enkele personen in de leiding veiligheid een lage 
prioriteit hebben, zouden veiligheidsinstructies niet goed nageleefd 
worden, PBM onvoldoende gebruikt worden en er onvoldoende 
instructies zijn voor werknemers over de risico’s van het werken met 
risicovolle stoffen. In 1983 wordt aangegeven dat de groepschef zich 
bewust moet zijn van zijn taken en verantwoordelijkheden ten aanzien 
van de arbeidsomstandigheden in zijn groep.  
 
In drie documenten wordt de veiligheidscultuur beoordeeld: 

• Een auditrapport van de Arbeidsinspectie (1993):  
”Niet alle risico’s worden in voldoende mate beheerst. De risico’s 
zijn ook niet allemaal even goed bekend bij degenen, die 
verantwoordelijk zijn voor de beheersing daarvan of bij degenen, 
die er in directe zin mee te maken hebben. Opvallend is dat de 
orde en netheid (meestal ook een uiting van goede discipline op 
arbogebied) op veel plaatsen- maar in sterkere mate in de 
werkplaatsen- veel te wensen overlaat.” 

• Een beleidsstuk door een veiligheidskundige (1995) tevens een 
scriptie voor opleiding over ontwikkeling arbozorgsysteem:  
“Van oudsher wordt veel aandacht besteed aan 
arbeidsomstandigheden bij Nederlandse Spoorwegen. Dit 
gebeurde echter niet op een gestructureerde wijze. Bovendien 
voelde het management zich vaak niet verantwoordelijk 
(genoeg). Voor veiligheid had men immers een 
veiligheidskundige. Gebrek aan verankering van structurele zorg 
voor arbeidsomstandigheden; niemand was verantwoordelijk en 
de uitvoering werd niet getoetst.” 

 
Bij veiligheidsfunctionarissen heerste onvrede over de respons vanuit 
het management over hun bezig zijn. In 1998 is door de 
Arbeidsinspectie het niet aanwezig zijn van de verplichte PBM bij 
hogedrukreinigen in haar handhavingsbeleid tot ernstige overtreding 
gerekend. Uit de documenten blijkt dat dit aanhoudt tot rond 2010. Dit 
is relevant voor de situatie rond chroom-6: een goede veiligheidscultuur 
hangt samen met ‘good housekeeping’, vermindering van 
stofblootstelling en consequent gebruik van afzuiging en PBM. En zorgt 
daarmee voor een kleinere kans op blootstelling aan toxische stoffen, of 
het nu gaat om chroom-6 of anderszins. 

• Masterplan Veiligheid NedTrain 2008-2012 (2007). Geschreven 
door een staflid VGM. 
Dit plan begint met een passage over Veiligheidsvolwassenheid: 
“door de bank genomen, bevindt NedTrain BV zich op het eerste 
niveau, de reactieve fase. Tientallen oorzaken maken dat 
veiligheid bij gratie van het incident aanwezig is.” 
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Er wordt genoemd dat NedTrain B.V. één bedrijf is, maar dat er 
meerdere culturen zijn. De onderlinge omstandigheden 
verschillen. Er werken diverse mensen met verschillende 
(aangeleerde) gewoontes en diverse capaciteiten.  
Veiligheid wordt als een kostenpost gezien en deskundigheid over 
arbeidsomstandigheden is vaak niet of onvoldoende 
vertegenwoordigd in de organisatie. Vaak ontbreekt het aan 
duidelijke functiebeschrijvingen en is niet duidelijk wie wat doet 
of wie waarvoor verantwoordelijk is. 

 
Dit is de opmaat voor introductie medio 2000 voor het systeem Balance, 
een methodiek voor vermindering van risico’s wat betreft arbeid binnen 
organisaties. Het doel: blijvende gedragsverandering op basis van een 
hoger normbesef voor risico’s. Het is ontwikkeld voor Corus Staal: 
opleiden, implementeren, borgen en nazorg.  
 

 Aanvullende analyse 
In de gesprekken zijn de mores aan de orde gekomen onder drie 
thema’s (zie Bijlage 5) en aanvullende vragen op basis van de 
documenten:  

• veiligheidsvoorschriften (hema 3);  
• schoonmaak/hygiëne-regime (thema 6);  
• werkzaamheden: ‘spotrepair’, spuitcabines en zandstralen 

(thema 8). 
 
Naar deze werkzaamheden is expliciet gevraagd; er was ook ruimte voor 
bespreking van andere werkzaamheden. Aan de hand van deze punten 
worden de gebruiken (mores) binnen de NS, zoals in de gesprekken 
naar voren is gekomen, hieronder besproken:  
 
Medewerkers 
Veiligheidsvoorschriften (thema 3)  
Het bekendmaken, naleven en handhaven van veiligheid en de 
bijbehorende voorschriften speelden een belangrijke rol. Medewerkers 
geven hierbij aan dat er een duidelijk verschil is tussen hoe dit in het 
verleden ging en de laatste tien jaar. In eerdere jaren heerste er 
voornamelijk de mentaliteit dat collega’s elkaar onderling instrueren en 
aanspreken op gedrag. Bij aanvang van nieuwe werkzaamheden of een 
nieuwe baan werden vooral instructies gegeven over algemene 
veiligheid rondom de werkplaats, valbeveiliging tijdens werken op 
hoogte, elektriciteit, en bediening van apparatuur. Deze instructies 
waren gericht op spoorveiligheid en minder op het veilig werken met 
stoffen, verf of het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM). Een medewerker omschreef het als “voor de leeuwen geworpen 
worden” en had het gevoel dat zij zelf moesten uitzoeken hoe veilig zij 
werkten. Nieuwe medewerkers leerden het vak in de praktijk van 
mensen die er al jaren werkten, de ‘van vader- op zoon-methode’. 
Werknemers gaven aan dat commentaar met betrekking tot veiligheid 
niet gewaardeerd werd en dat zij bang waren hierover te beginnen. 
Hierop waren uitzonderingen: in sommige gevallen verschafte de 
groepschef of voorman op aanvraag informatie. Hierbij ging het dan om 
een korte instructie van enkele minuten; er was geen uitgebreide 
instructie. Bij aanvang van een functie werd een werkinstructie getoond 
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die na het lezen getekend moest worden. Dus op papier klopte die 
werkinstructie wel.  
 
Voor schilders zou het ontbreken aan een beschrijving van de verf 
waarmee gewerkt werd. Later (door werknemers aangegeven sinds 
midden jaren negentig/begin 2000) kwamen er meer werkinstructies, 
waarin ook veiligheid opgenomen was en kwam er voor veiligheid steeds 
meer aandacht. Tijdens werkoverleg kwamen er veiligheidsinstructies 
vanuit de leidinggevende en veiligheidskundige. 
Iemand uit de lijn gaf aan dat schilders vroeger een eigen (etiketterings-
)registratiesysteem van verven hadden, met een letter en een cijfer 
(voor respectievelijk de vaste stof en het oplosmiddeldeel). Daarmee 
werd aangegeven hoe giftig de verf was. Deze overzichten hingen aan 
de muur. Dat kregen de schilders bij NS ook te horen; schilderen, 
spuiten en schuren zijn de meest kritische werkzaamheden waarbij men 
in aanraking kan komen met giftige stoffen. Zeker de laatste jaren stond 
het gewoon in de werkinstructie. De productveiligheidsinformatiebladen 
hingen aan de muur in de verfuitgifteruimte. 
 
Volgens de schoonmakers werd er een inleiding gegeven over de 
materialen die moesten worden gebruikt. Er zouden geen 
veiligheidsvoorschriften gericht op persoonlijke bescherming, zoals 
gebruik van mondkapjes zijn gegeven. Volgens anderen waren er ook 
geen algemene veiligheidsvoorschriften en moest je alles zelf uitzoeken. 
Schoonmakers geven aan dat als je bij de NS kwam werken, je altijd 
een cursus moest volgen over spoorveiligheid. Zij kregen uitleg over 
veiligheid op het dak, opletten dat het sein op groen stond, de stroom 
eraf was, de bovenspanning eraf was, en dat ze een gordel moesten 
aandoen. Het is van de laatste jaren dat volgens de schoonmakers uitleg 
wordt gegeven over het gebruik van bepaalde middelen. Dit zou in 
eerdere jaren, tot om en nabij 2003 (begin jaren 2000), niet het geval 
zijn geweest. Deze uitleg, inclusief opleiding, wordt uitgevoerd door het 
schoonmaakbedrijf en niet door de NS. Zo zou ervan af ongeveer 2000 
cursus gegeven zijn over het werken met giftige stoffen in gesloten 
ruimtes. Lessen over het gebruik van de middelen waarmee gewerkt 
wordt, worden volgens hen sinds de laatste tien jaar gegeven. 
 
De omslag naar echt veilig werken, zou volgens de meeste werknemers 
rond 2005 hebben plaatsgevonden. Vanaf toen was men zich meer 
veiligheidsbewust. Sinds die tijd zijn er instructies over het dragen van 
persoonlijke beschermingsmiddelen en zijn er instructies waarvoor 
werknemers moeten tekenen. Volgens hun zeggen is er sinds tien jaar 
elke drie à vier weken een zogenoemde toolboxmeeting. (Deze is ook 
verplicht voor schoonmakers.) Hierbij komen zaken zoals risico’s, 
ergonomisch werken, in- en uitstappen van treinen en af en toe giftige 
stoffen voorbij.  
Voorschriften worden bekend gemaakt tijdens een werkoverleg of een 
zogenoemde éénpuntsles. Een gespreksdeelnemer: “We hebben zelfs 
een éénpuntsles over veilig traplopen gehad; voor de meest gekke 
dingen tekende je.” 
Er zijn veiligheidskundigen die toezichthouden en mensen aanspreken 
op het veilig werken. Ook het toezicht op de veiligheidsvoorschriften en 
het toepassen hiervan is de afgelopen tien jaar langzaamaan beter 
geworden. Momenteel geeft de voorman 's ochtends instructies en komt 
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hij soms tevens op controle. Er worden risico-inventarisaties gedaan en 
is er een aanspreekpunt op de werkvloer voor veiligheid. Een 
veiligheidsman is ervan af ongeveer 2003.  
Certificering van het onderhoudsbedrijf na 2005 bracht met zich mee 
dat er op uitgebreide schaal veiligheidscursussen werden gegeven. Ook 
gaven medewerkers aan dat sinds het gebruik van e-learning het 
instrueren beter geregeld is. 
 
Voorzieningen en PBM 
Werknemers hadden de beschikking over veiligheidsschoenen en 
werkkleding. Op de meeste werkplekken waren er mondkapjes. Echter 
het actief verschaffen van deze mondkapjes en controle op het dragen 
ervan is volgens de meesten niet gebeurd. Men was vroeger minder 
strikt en streng. Het was aan de werknemers zelf hoe hiermee om te 
gaan en of deze gedragen werden. Iedereen deed zijn ding en er was 
niet echt iemand die hierop toezicht hield of mensen erop aansprak bij 
het niet of onjuist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Wat 
belangrijk was, was dat de trein op tijd schoon en klaar was. Als iemand 
het werk weigerde, ook bijvoorbeeld als er handschoenen ontbraken bij 
het gebruikmaken van bijtende stoffen, werd het aan een andere collega 
opgedragen, al dan niet met gebruik van beschermingsmiddelen. 
 
Schoonmaak- en hygiëneregime (thema 6) 
Medewerkers maakten meestal hun eigen werkplek schoon na de 
werkzaamheden. Op vrijdagmiddag werden de werkplekken grondiger 
schoongemaakt. Als er extern bezoek kwam, of voorafgaande aan een 
open dag, werden de werkplekken ook grondiger schoongemaakt, zodat 
op dat moment alles er netjes uitzag. 
 
Op de meeste werkplekken werd er schoongemaakt met een bezem en 
werd er droog geveegd. Soms werd perslucht gebruikt om het stof weg 
te blazen. Op enkele werkplekken werd gebruik gemaakt van een 
brandslang en blusemmers om het stof nat te verwijderen. Het 
(stof)afval ging bij het restafval. Een veegmachine werd alleen gebruikt 
bij de werkplaatsen met een gladde vloer. Hoger gelegen oppervlakten, 
zoals balken en bovenop leidingen, werden niet snel, of niet 
schoongemaakt; er lag vaak veel vuil en stof op. Voor poetsdoeken voor 
het verwijderen van olievlekken, waarbij ook wel eens gebruik werd 
gemaakt van oplosmiddelen, kwam er later een aparte inzamelplek met 
containers met deksels tegen brandgevaar.  
Enkele karakteristieke uitspraken over de schoonmaak zijn: ”Er werd 
elke vrijdagmiddag geveegd. Dan waren er gigantische wolken” En: ”Er 
moest worden gewerkt met aparte stofzuigers en HP-filters. Die konden 
helemaal niet in de stofzuigers. Dat bleek later. HP-filters waren duurder 
dan de stofzuiger zelf. Er is maanden met foute stofzuigers gewerkt. Het 
stof kwam er aan de achterkant weer uit.” 
 
Er is gesproken over een veegploeg begin jaren zeventig. Deze veegde 
de hele werkplek. De veegploeg werd opgeheven, naar zeggen omdat 
dit te duur zou zijn. Kantoren, toiletten, wasplaatsen, koffieruimtes en 
dergelijke werden door een extern bedrijf schoongehouden. 
 
De putsporen of werkputten werden schoongespoten met een 
hogedrukreiniger door een schoonmaakbedrijf. Dit gebeurde meestal 's 
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nachts; iedere nacht een ander spoor. Incidenteel werd dit ook overdag 
gedaan, waardoor de nevels met prikkelende schoonmaakmiddelen door 
medewerkers werden ingeademd. Medewerkers gaven daarover 
klachten aan: ”Het was altijd wel een leeg spoor, maar ik werkte ernaast 
en die stofwolk waaide door de loods. Ik moest daarvan hoesten en 
kuchen en ik kreeg een droge keel. De Kärcherreinigers draaiden op 
diesel en er kwam een zwarte walm uit.” 
 
De laatste jaren mag er niet meer droog geveegd worden. De grote hal 
(Haarlem) wordt met een schrobmachine schoongemaakt. 
 
Schoonmakers: Heel vroeger werd de hele werkplaats dagelijks 
gereinigd. Er werd niet meer schoongemaakt in de tijd van het schuren. 
Door bezuinigingen werd later gezegd dat de monteurs zelf hun 
materiaal moesten opruimen. Schoonmakers gaven aan veel te zijn 
beziggeweest met graffitiverwijdering. Volgens hen gebeurde ook het 
verwijderen van graffiti onbeschermd. Sommige zeggen echter wel over 
bescherming te beschikken. De laatste jaren zouden er wel 
volgelaatsmaskers zijn en alles goed geregeld zijn.  
 
Eten en drinken 
Werknemers konden vroeger eten en drinken op de werkplaats. Op 
sommige werkplaatsen was er een eet- en koffieruimte. Bij voorkeur 
werd er in een aparte ruimte of kantine gegeten, maar het was niet 
verboden om op de werkplek te eten. Werknemers aten tevens vaak in 
de treinen waarin zij werkten. Ook stonden (en staan) er op de 
werkplekken koffiemachines. 
 
Tegenwoordig mag er niet gegeten worden op de werkplaats. Dit zou 
volgens sommigen rond 2004 verboden zijn; anderen geven aan dat dit 
vanaf 2010 niet meer gebeurde. Wel mag er volgens de werknemers 
gedronken worden op de werkplaats; er staan koffiemachines op de 
stands.  
 
Wasgelegenheid en werkkleding 
Door de werknemers is aangeven dat er na werkzaamheden vrijwel 
altijd de mogelijkheid tot douchen is geweest en er voldoende 
beschikking was over schone werkoveralls. Deze werden voor de 
werknemers gewassen en aangeleverd. Het pakket werd later uitgebreid 
met overhemden en spijkerbroeken.  
Een deelnemer: “Het stof zat in je haar. Met de luchtspuit spoten we 
elkaar schoon. Dat mag nu uiteraard niet meer. Rond 2000 volgde een 
omslag.” 
En 
”” Wassen en douchen was heel goed geregeld. Je kon je wassen en 
douchen in de tijd van de baas aan het eind van de werktijd. Er was 
zeep en een apparaat om je haar te drogen. De lassers en de schilders 
mogen een kwartier voor einde werktijd stoppen om te douchen.” 
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Werkzaamheden: spotpainten127, spuitcabines en zandstralen 
(thema 8) 
Volgens werknemers (en ook de adviseurs en lijn) werden het 
spotpainten, andere verfwerkzaamheden en zandstralen vaak in de 
montagehal uitgevoerd, waar ook andere werkzaamheden plaatsvonden. 
Voor het uitdampen van de verf werden de voertuigen vaak niet 
verplaatst. In sommige gevallen werden treinen aan het einde van de 
middag gespoten, zodat deze in de avond konden uitdampen. 
Werknemers vermeldden dat de leiding zelf aangaf dat de ruimten niet 
geschikt waren voor het uitvoeren van spotpainting, maar dat dit wel 
gebeurde. Over het algemeen waren er volgens de werknemers geen 
regels en werd er gespoten op het moment dat het moest. Als het werk 
maar snel af was. Spuiters zelf hadden geregeld maskers op, maar de 
werknemers om hen heen niet. 
 
Een deelnemer: “Er zijn dingen verbeterd. Voorheen kwamen daar de 
diesellocs die warm waren of koud waren de loods in en die zetten ze 
daar aan en dan was de hele loods blauw. Rond twaalf uur was dat een 
beetje opgetrokken, maar wij moesten daar gewoon in werken. Als ze 
de verwarming gingen aanmaken, dan was alles twee dagen blauw, 
omdat daar olie op de leiding lag. Dat is allemaal goed veranderd.” 
 
Kwaliteitssystemen en handboeken 
Werknemers gaven aan dat NS goed was in het opzetten van systemen 
die vervolgens niet werden uitgevoerd. Een deelnemer: “Twee jaar later 
vond je er niets meer van terug.” Een medewerker gaf aan dat dit te 
maken had met frequente wisselingen in de leiding: ”Ja, ik herken het 
beeld: veel verschillende directeuren. Nooit een visie maar incidenten. 
Middenkader wisselde continu. Werkvloer mensen blijven wel lang, maar 
daarboven snelle wisseling. Men scout trainees vanuit Utrecht, 
gedurende half jaar groepschef. Het zijn passanten; na half jaar weer 
weg.” 
 
Wat betreft het Arbobeleid wisten veel werknemers dat hiervoor 
handboeken waren. Deze lagen op het productiebureau of bij de 
manager op het kantoor en werden soms gebruikt. Het was een mapje 
of klapper wat volgens enkele werknemers snel zoek raakte. Voorheen 
kregen de werknemers deze handboeken persoonlijk. Over het 
algemeen was men volgens de werknemers niet goed op de hoogte van 
het arbobeleid. Ook is er aangegeven dat er geen handboek voor 
schilders zou zijn, maar dat de handboeken die beschikbaar waren voor 
de techneuten waren en gingen over mechanische zaken. Voor elke 
werkzaamheid was er een werkbeschrijving. Daarin stond beschreven 
hoe deze uitgevoerd moest worden en welke beschermingsmiddelen 
gebruikt moesten worden. Deze werkbeschrijvingen zouden er vanaf 
1980 à 1982 zijn. Ook was er het blauwe boek, waarop men 
aanvullingen kreeg. Als er iets nieuws was van veiligheid en persoonlijke 
bescherming, dan werd dat besproken in het werkoverleg. Er zouden 
aanvullingen uitgedeeld zijn over gevaarlijke stoffen en men was 
verplicht dit boek te kennen. Echter niet alle werknemers waren bekend 
met dit blauwe boek. 

 
127 Valt onder ‘spotrepair’ of ‘postzegelen’: reparatie van een klein oppervlak waarbij geschuurd en/of geslepen, 
geplamuurd en geverfd (spot-painten) wordt). 



RIVM-rapport 2022–0025 

Pagina 102 van 195 

Rond 2007 is binnen heel Nedtrain BALANCE geïntroduceerd. 
Werknemers bevestigen dat er sinds de introductie van BALANCE meer 
controleurs zijn bijgekomen. Al keken zij ook of het werk misschien twee 
minuten sneller uitgevoerd kon worden. Volgens de werknemers was je 
zelf ervoor verantwoordelijk dat er veilig gewerkt werd en kon worden. 
De kwaliteitsmensen kwamen kijken naar wat je aan het doen was. 
Officieel zou in de werkvergunning of opdracht staan dat er bij iedere 
opdracht een werkbeschrijving zou zijn met daarin beschreven hoe veilig 
te werken. Zo hadden de werknemers te maken met NEN en VCA, maar 
hierop zou niet altijd controle zijn (geweest).  
 
Er zijn ook werknemers die aangeven dat BALANCE te ver ging voor op 
de werkvloer en het meer een managementtool is. Een deelnemer: 
“BALANCE is voor hen die in het clubje zitten. De rest doet er niets mee. 
Het zou mooi voor de buitenwereld zijn, om te etaleren. Hiermee zou je 
naar de buitenwereld kunnen aantonen ’we doen het perfect en iedereen 
is goed geschoold’, maar dit wordt dan vervolgens aan de kant 
geschoven.”  
 
Adviseurs  
Veiligheid (thema 3) 
Volgens de adviseurs was de route van veiligheidsvoorschriften via het 
management als volgt: De chef werkplaats had een aantal 
afdelingschefs onder zich. Iedere afdelingschef had een aantal 
werkmeesters, onder wie ploegbazen (ook groepschef genoemd) onder 
zich. Het bekendmaken van de veiligheidsinstructies vanuit het 
management, ging via deze route en was onder controle van de 
veiligheidskundige. De werknemers werden volgens de adviseurs, door 
de eerstelijns manager gewezen op gevaarlijke situaties. 
 
Werkzaamheden; Spot-painten, spuitcabines en zandstralen 
(thema 8) 
Handhaving zou niet echt nodig zijn, aangezien volgens een adviseur de 
schilders, de leverancier een klein clubje mensen zeer goed op de 
hoogte hield over wat wel en niet kon. “De schilders waren op de hoogte 
van OPS en deden hun best om niet net als hun zieke collega’s te 
eindigen.”  
 
Kwaliteitssystemen en handboeken 
BALANCE zorgt ervoor om interventies te doen om een aantal zaken in 
gedrag te verankeren. Met behulp van KPI’s (key performance 
indicators) worden processen inzichtelijk gemaakt. Volgens adviseurs en 
werknemers waren managers enthousiast hierover. Het was in eerste 
instantie vooral cijfertjes creëren en aantonen dat men dingen deed. 
Maar doordat er zoveel aandacht aan gegeven werd, begon het ook te 
leven bij de mensen. Het zou het onderwerp bespreekbaar hebben 
gemaakt en dat het hierdoor normaal is geworden om inspecties te 
doen. Een aantal aspecten waren ‘safety walks’ (inspecties), ongevallen 
onderzoek en een stop-en-go-principe; LMRA (last minute risk-analysis). 
Dat is een stappenplan met zes vragen. Als een van de vragen niet met 
“ja” beantwoordt kan worden, moest het werk gestopt en gemeld 
worden aan de leidinggevende. Daarnaast kwam er om de zes weken 
een taakgericht werkoverleg. Ook zorgde het ervoor dat de RI&E’s op 
orde kwamen. Aangeven door de lijn-productie zou de focus in het 
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BALANCE-proces vooral liggen op fysieke ongevallen, maar het op de 
juiste plaats staan van gevaarlijke stoffen werd daarnaast wel 
meegenomen in KPI-9. 
 
Lijn 
Veiligheid (thema 3) 
Ook volgens de lijn verschilde de veiligheid en bewustheid per 
tijdsperiode, locatie en rol. Iedereen deed het op zijn eigen manier. 
Maar over het algemeen kregen nieuwe medewerkers 
veiligheidsinstructies, gericht op algemene veiligheid. Volgens de lijn 
was de groepschef de verantwoordelijke van een afdeling. Hij hield de 
boel in de gaten wat betreft veiligheid en nieuwe dingen, en gaf 
eventueel instructies. De groepschef kreeg een (halfjaar durende) 
opleiding. Deze was vooral gericht op veiligheid op en rondom de 
werkplaats. Van bovenaf kwamen de voorgeschreven middelen terecht 
bij de groepschef. De groepschef communiceerde dit vervolgens in het 
werkoverleg. Wie de instructie gaf, hing vaak af van het onderwerp. In 
de periode 1980-2000 werden, afhankelijk van onderwerpen, engineers 
erbij gehaald. Bij iedere wijziging van werkzaamheden of nieuwe 
werkzaamheden zou men nieuwe instructies krijgen via werkbeschrijving 
of een taakgericht werkoverleg (TWO). Instructies kwamen zoveel 
mogelijk intern van de manager en de preventiecoördinator van de 
locatie. De directie bracht de medewerkers op de hoogte via 
veiligheidsbriefings op alle locaties en werkplaatsen. De kernboodschap 
zou zijn: Kan het niet veilig, dan gebeurt het niet. Dit is tot de dag van 
vandaag bekend als het ‘stop-and-go’-principe. Volgens de lijn was er 
toezicht op de veiligheidsvoorschriften door locatiemanagers, 
teamleiders, werkplaatschefs en directie. Incidenten werden 
gerapporteerd en besproken tijdens werkoverleggen. De 
ondernemingsraad was hierbij ook aanwezig. Er werd wekelijks aan de 
directie gerapporteerd wat de status van de veiligheid was. Als 
werknemers zich er niet aan hielden, volgde een schriftelijke of 
persoonlijke reprimande. De instructies zouden ook op papier staan, 
maar er kan niet met zekerheid worden aangegeven of ieder werknemer 
een volledige en adequate instructie kreeg. Men moest iedere zes weken 
een werkoverleg houden, waarin veiligheid nadrukkelijk aan de orde 
kwam. De mensen werden vooral ingewerkt door de meer ervaren 
werknemers en ontvingen beschermingsmiddelen. Er zou echter spraken 
zijn van een spanningsveld tussen wat eigenlijk moest worden gebruikt 
bij bepaalde werkzaamheden en het feit dat zaken even snel moesten 
gebeuren. 
 
Volgens de lijn werden nieuwe schilders bij een zogenoemde 
leermeester geplaatst. In de functiebeschrijving van allround schilders 
en coördinatoren staat dat zij toezicht moeten houden op de minder 
ervaren collega's. Ook daar waar het veilig omgaan met verf en de 
uitvoering van werkzaamheden betreft. Meer ervaren schilders en 
coördinatoren (een soort voorman met een vaste groep medewerkers) 
dienden erop toe te zien dat de werkzaamheden met de juiste 
materialen en veiligheidsmiddelen werden uitgevoerd. Van de schilders 
werd verwacht dat zij zelf ook verstand van zaken hadden en anders 
navraag deden. Zij werden bij aanvang van hun functie gewezen op het 
bestaan van de veiligheidskundige. Deze kon men bij vragen en 
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werkzaamheden of situaties altijd inschakelen. Tegenwoordig staat alles 
in een werkinstructie. Dat was vroeger niet zo.  
 
Voorzieningen en PBMs 
Volgens de lijn, zouden werknemers in zijn algemeenheid gewezen 
worden op het gebruik van mondkapjes. Gebruik van PBM werd 
gecommuniceerd, afgetekend en op het gebruik ervan werd toegezien. 
Al wordt hiervan ook aangegeven dat men elkaar onderling hierop wees.  
 
Schoonmaak en hygiëneregime (thema 6) 
Volgens de lijn vond de schoonmaak wel plaats door externe 
schoonmaakbedrijven, onder leiding van de technische dienst. En dat 
schoonmaakbedrijven ook (minstens één keer per week) de putten 
onder de trein schoonmaakten met een spuitlans van vet en olie en dat 
hierbij de juiste PBMs gebruikt werden.  
Lijnfunctionaris maakt onderscheid tussen gebouw-, werkplaats- en 
putspoorreiniging, naast de treinreiniging. Gebouwreiniging is het 
dagelijks schoonmaken en opruimen van het gebouw. 
Werkplaatsreiniging was een verantwoordelijkheid van iedereen. In de 
eerste plaats gaat het om hygiëne bij de mensen zelf, zoals dingen 
netjes achterlaten. Na iedere acht uur, wordt de arbeidsplek opgeruimd. 
Putreiniging, schoonmaken van smeer en vet in de werkplaats gebeurde 
periodiek minstens een keer per week door externe partij. 
In de jaren zeventig was het gebruikelijk dat er schoonmakers in dienst 
waren die alles wat de monteurs bevuilden schoonmaakten. Rond 1985 
kwam daarin een omslag en werd het de bedoeling dat je het met je 
collega’s ordentelijk achterliet, veegschoon. Er werd ook nog weleens 
nat gedweild. afhankelijk van de ondergrond. 
Door de Technische Dienst werden de luchtbehandelingsunits 
schoongemaakt en werden de filters vervangen. Volgens managers en 
lijnadviseurs wilde men pas vanaf 2015/2016 af van de bezems, en 
alleen nog maar schoonmaken met veegwagens en stofzuigers.   
 
Eten en drinken 
Ook vanuit de lijn is aangegeven dat nu op sommige locaties nog 
gegeten en koffie gedronken wordt. Maar hier zijn er verschillen in 
mentaliteit tussen locaties. Bij de ene werkplaats wordt er strenger 
tegen opgetreden dan de ander. 
 
Werkzaamheden; Spot-painten, spuitcabines en zandstralen 
(thema 8) 
Volgens de lijn gebeurde ‘spotrepair’ meestal in de lijnwerkplaats (nu: 
onderhoudsbedrijf). Voor een lichte schade hoefde een trein dan niet op 
en neer naar Haarlem (daarvoor Tilburg). Het was korte 
termijnonderhoud: even afplakken, schuren en netjes maken. Daarvoor 
was geen aparte ruimte in de lijnwerkplaats. Door sommige van de lijn 
is aangegeven dat grotere werkzaamheden vaak apart ingepland werden 
wanneer het rustig was in de werkplaats, zodat er geen last was van 
stof en geluid. Er zou ook op gelet worden dat geen anderen in de buurt 
waren. Treinonderhoud vond plaats met strakke draaiboeken. In het 
verleden werden schilderwerkzaamheden bij piekdrukte geparkeerd. Het 
spuiten zou niet uitgevoerd worden in de hal waar gewerkt werd. Maar 
het verven met een rol gebeurde wel in de hal. Het schuren zou 
gebeuren met een met (mobiele) afzuiging. 
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In het algemeen zou men al in 1980 zijn bezig geweest ervoor te zorgen 
dat mensen veilig en gezond konden werken. Een bedrijf dat heel veel 
spullen ter beschikking stelt, ook ermee bezig is, maar op het moment 
dat er treinen gemaakt moeten worden, de focus ook op het maken van 
de treinen komt te liggen. 
 
Kwaliteitssystemen en handboeken 
Volgens de lijn waren de jaren tachtig helemaal gericht op 
kwaliteitsverbetering, waarbij men wilde voldoen aan de NEN, de Iso-
normen. Begin jaren negentig kwam de verzelfstandiging van de NS en 
ging er een heel andere wind waaien met een focus op verzelfstandigen 
en bezuinigen. De mate van veiligheid als onderdeel van het 
kwaliteitssysteem is op verschillende manieren ingevuld en er is gebruik 
gemaakt van verschillende systemen. 
 
Een van de toegepaste kwaliteitssystemen was AQAP (1,2,3 en 4). Dit 
systeem was afkomstig van defensie en werd toegepast voor de 
invoering van de Arbowet. Later is dit ontwikkeld naar NEN-normen en 
ISO 9001. Dit kwaliteitssysteem omvatte zowel kwaliteit als veiligheid. 
Zowel werknemers als materieel moest aan eisen voldoen.  
 
Een lijnfunctionaris gevraagd naar het veiligheidsbewustzijn, zegt over 
het recente verleden: ”NedTrain zit nu op het snijvlak van 3 en 4: het 
over de procedures heen denken en veiligheidsbewustzijn zitten zeker in 
de organisatie, maar nog niet bij iedereen. Er valt altijd nog wat te 
verbeteren. In de werkplaatsen zit men eerder op 4 dan in een 
servicelocatie. Daar is het ontzettend lastig om op 4 te komen omdat er 
’s nachts vier mensen werken zonder dat er altijd stevige bedrijfsleiding 
of aanspreekgedrag is. De pro activiteit binnen het bedrijf is aanzienlijk 
groter dan tien of vijftien jaar geleden.” 
 

3.3.7 Onderzoekvraag 7: arbogericht beleid 
3.3.7.1 Vragen 

Vraag 7 is onderverdeeld in twee subvragen: 
7a: Wat was/is het arbogericht beleid binnen de NS voor (ex-) 
werknemers die met chroom-6 werken? 
7b: Op welke wijze is/werden gebruiken, arbogericht beleid, zorgplicht 
en beschermingsmaatregelen nageleefd? 
 

3.3.7.2 Beoordelingskader 
Arbobeleid is het op een bewuste en expliciete wijze voorkómen en 
beperken van de gezondheids- en veiligheidsrisico’s in een organisatie. 
De Arbowet en vóór 1983 de Veiligheidswet, zoals behandeld onder 
vraag 5b (zie 3.3.5). scheppen daarvoor het kader. Om dit beleid voor 
chroom-6 binnen de NS-werkplaatsen te kunnen beoordelen, is een 
aantal onderwerpen onderscheiden. Voor het vaststellen en invoeren 
van een arbobeleid met hiermee samenhangende arbozorgprocessen: 

• Uitvoeren Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), inclusief 
plan van aanpak;  

• invoering arbeidshygiënische strategie inclusief het beleid voor 
persoonlijke beschermingsmiddelen; 

• voeren van (aanvullende) registraties van gevaarlijke stoffen;  
• voeren van een registratie van ongevallen en beroepsziekten; 
• geven van voorlichting en onderricht, en houden van toezicht; 
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• afnemen van arbeidsgezondheidskundig/medisch onderzoek. 
 
Onderzoeksvraag 7b benoemt expliciet de naleving van de zorgplicht. 
De zorgplicht is de algemene verplichting voor iedere organisatie om 
zorg te dragen voor de veiligheid van werknemers en hun gezondheid te 
beschermen. Daarnaast dwingt de zorgplicht om een beleid te voeren 
gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden (zie artikel 3 van 
de Arbowet). In artikel 4.1b van het Arbobesluit wordt deze zorgplicht 
aangevuld met specifieke eisen waar het gaat om het werken met 
gevaarlijke stoffen. Aan deze zorgplicht wordt voldaan als de werkgever 
een serie maatregelen uitvoert als beschreven in de toelichting (zie 
3.3.5). Met het voeren van een goed arbobeleid kan de organisatie 
voldoen aan haar zorgplicht. De beschermingsmaatregelen zijn 
onderdeel van de arbozorgprocessen ‘invoering arbeidshygiënische 
strategie waaronder het ‘beleid voor persoonlijke 
beschermingsmiddelen’.  
 
De vragen 7a en 7b zullen in samenhang worden beantwoord. Daarbij 
wordt eerst het arbobeleid beschreven. Vervolgens zal de naleving 
worden besproken. 
 

3.3.7.3 Antwoord 
In theorie waren de arbobeleidvoornemens bij NS goed. Men was op de 
hoogte van aankomende wettelijke regelingen en anticipeerde daarop. 
Dit werd vastgelegd in nota’s, handboeken en richtlijnen. Een 
veiligheidsstructuur voor de werkplaatsen en onderhoudsbedrijven werd 
opgetuigd met ondersteuning van de Centrale Afdeling 
Arbeidsomstandigheden, waar tientallen specialisten uit verschillende 
disciplines werkten, zoals ergonomen, bedrijfsartsen en deskundigen 
inzake persoonlijke veiligheid. Ook op de werkplaatsen werd het 
arbobeleid uitgedragen in instructieboekjes en veiligheidswerkgroepen. 
Over het beheer van gevaarlijke stoffen zijn documenten aangetroffen: 
gedetailleerd beschreven met heldere schema’s verwijzend naar de 
complexe arbo-en milieuwetgeving rond gevaarlijke stoffen, opgesteld 
door veiligheidskundigen in samenwerking met het Centrum voor 
Technisch Onderzoek (CTO) 
 
In de periode na de verzelfstandiging van NS in 1995-2005 versoberde 
het arbobeleid. De financiële ruimte was beperkt en arbozorg werd als 
een kostenpost beschouwd. Door certificeringseisen en hoge 
ongevallencijfers kwam in 2005 hierin verandering. Dit gebeurde met de 
aanstelling van hogere veiligheidskundigen (HVK’s) op de werkplaatsen 
gecomplementeerd met een centrale afdeling Veiligheid, Gezondheid & 
Milieu (VG&M). De HVK wordt als één van de kerndisciplines leidend in 
de arbozorg, mogelijk gemaakt door een wijziging in de Arbowet (per 1 
juli 2005): deskundige dienstverlening op basis van maatwerk. Niet 
langer zijn bedrijven verplicht zich aan te sluiten bij een externe 
arbodienst, maar kunnen ze ook onder voorwaarden (zoals een 
schriftelijke overeenstemming met de ondernemingsraad) ervoor kiezen 
om incidenteel zelfstandige arbodeskundigen in te schakelen, zoals 
bedrijfsartsen of arbeidshygiënisten. Van de centrale rol van 
bedrijfsartsen is dan weinig meer over. In een directiebeleidsverklaring 
in 2007 werd de ‘Corusaanpak’ met de arbeidsveiligheid van het 
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staalbedrijf in IJmuiden als voorbeeld omarmd. Een nieuwe 
veiligheidsstrategie, genaamd BALANCE, werd geïntroduceerd. 
 
In de praktijk lieten de uitvoering en naleving van beleidsvoornemens te 
wensen over. Dit werd in een auditrapport van de Arbeidsinspectie in 
1993 kritisch beschreven: “De deskundige ondersteuning heeft een 
weinig gestructureerd karakter. Te veel opereren de deskundigen vanuit 
hun eigen discipline. Van onderlinge afstemmingen en een planmatige 
aanpak is geen sprake. Juist door gezamenlijk op te trekken en jaarlijks 
een plan van aanpak te maken voor uit te voeren activiteiten kan de 
inbreng van deskundigen aan terrein winnen.  
De kennis is bij de verschillende deskundigen zeker aanwezig. De 
rapportages en adviezen zijn over het algemeen van goede kwaliteit.  
Er wordt niet altijd voldoende gebruik gemaakt van de aanwezige 
deskundigheid. Heel sterk komt dit naar voren ten aanzien van de 
infrastructurele voorzieningen. Hier is het de Bedrijfsdienst die op eigen 
gezag (zonder over de daartoe benodigde kennis te beschikken) 
beslissingen neemt die van groot belang zijn voor de 
arbeidsomstandigheden van de werknemers. De deskundigen worden bij 
het nemen van deze beslissingen over het algemeen niet betrokken.” 
Ook verschillende jaarverslagen Arbo, Milieu en Spoorveiligheid, 
bijvoorbeeld uit 2001, meldden een onvoldoende kennisniveau op het 
gebied van gevaarlijke stoffen en het niet op orde zijn van de wettelijk 
verplichte registraties als die voor gevaarlijke stoffen en carcinogene 
stoffen (artikel 4.2a. resp. 4.13 Arbobesluit)/ Ook het niet aanwezig zijn 
van veiligheidsinformatiebladen (VIB) is hiervan een voorbeeld (artikel 
4.10d Arbobesluit en Reach).  
 
Uit de gesprekken met werknemers komt naar voren dat sommige 
arbozorgprocessen, zoals het geven van voorlichting en het houden van 
toezicht, zwak werden ingevuld. Persoonlijke beschermingsmiddelen 
waren in voldoende mate aanwezig, maar toezicht erop werd nauwelijks 
gehouden. Gesignaleerd werd dat er soms sprake was van frictie tussen 
de veiligheid en de verkorte onderhoudstijden van treinen. 
Schoonmakers meldden dat er uitsluitend toezicht was op 
spoorveiligheid; persoonlijke beschermingsmiddelen werden als 
belemmerend voor het schoonmaakproces beschouwd. De meeste 
werknemers gaven aan dat ná 2007 de zorg voor 
arbeidsomstandigheden duidelijk is verbeterd; sommigen waren kritisch 
over de éénpuntslessen en andere BALANCE-activiteiten. 
 
Adviseurs gaven aan dat het toezicht op veilig werken een grijs gebied 
was waarmee de ene leidinggevende veel serieuzer omging dan andere. 
Dit gold ook voor het toezicht op het gebruik van persoonlijke 
beschermingsmiddelen. Gemeld werd dat er in het algemeen voldoende 
goede persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig waren. Na de 
verzelfstandiging van NS (1995) ging het tijdelijk mis toen de inkoop 
van persoonlijke beschermingsmiddelen niet meer centraal door 
deskundigen werd gedaan, maar door de afdeling zelf met een beperkt 
budget. Ook de adviseurs gaven aan dat de laatste vijftien jaar, sinds 
ongeveer 2005, de zorg voor arbeidsomstandigheden structureel 
verbeterd is. 
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Lijnfunctionarissen gaven aan dat NS in de jaren tachtig erg gericht was 
op kwaliteitsverbetering, waarbij men wilde voldoen aan allerlei 
certificeringseisen. Van 1995 tot 2002 lag de focus bij verzelfstandiging 
en bezuiniging en werd aandacht voor primaire processen verwaarloosd. 
Vanaf 2005 is er weer geïnvesteerd om de processen goed op orde te 
brengen. De ongevalscijfers daalden en er ontstond een cultuur waar 
medewerkers elkaar aanspreken op onveilig gedrag. De gewoonte nu is 
om te analyseren wat er fout kan gaan, alvorens aan het werk te gaan. 
 

3.3.7.4 Toelichting 
Het kader van het Arbobeleid is omschreven in de Arbowet en vóór de 
invoering daarvan in 1983 de Veiligheidswet. Deze Toelichting bespreekt 
een selectie van onderwerpen uit die wetgeving betreffende het 
voorkómen en beperken van gezondheids- en veiligheidsrisico’s bij het 
werken met gevaarlijke stoffen, in het bijzonder chroom-6. Vervolgens 
wordt beschreven hoe dit beleid binnen de NS-werkplaatsen heeft vorm 
gekregen. Hierbij komen in de documentanalyse en vervolgens in de 
gesprekken, het vaststellen en invoeren van een arbobeleid en een 
aantal arbozorgprocessen aan de orde: 

• uitvoeren Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), inclusief 
Plan van Aanpak;  

• invoering arbeidshygiënische strategie, waaronder 
het beleid voor Persoonlijke beschermingsmiddelen; 

• voeren van (aanvullende) registraties van gevaarlijke stoffen; 
• voeren van een registratie van ongevallen en beroepsziekten; 
• geven van voorlichting en onderricht en houden van toezicht; 
• afnemen van arbeidsgezondheidskundig/medisch onderzoek. 

 
 Documentanalyse 

Wettelijk kader; enkele hoofdpunten zoals besproken bij vraag 5b: 
 
Al in 1939 werd met het Veiligheidsbesluit loodwit stringente 
voorschriften gegeven over het werken met loodhoudende en in het 
algemeen giftige verf, waarbij regels gesteld werden bij het aanbrengen, 
schuren, bikken en afkrabben van giftige verf. Werkplaatsen waar met 
giftige verf werd gewerkt, vielen onder de schadelijke werklokalen van 
Categorie B met voorschriften met het oog op ’het voorkomen van 
vergiftiging, besmetting of beroepsziekten’. Voor Categorie B-lokalen 
gold dat er goede wasgelegenheid moest zijn, dat wekelijks geschikte 
werkkleding moest worden verstrekt, dat bij gebruik van giftige stoffen 
dit door etikettering moest worden aangegeven. Dat 
beschuttingsmiddelen ter beschikking moesten worden gesteld en dat er 
niet mocht worden gegeten. 
 
In 1959 werd een paragraaf ingevoegd in de Veiligheidswet 1934 wat 
betreft ‘preventieve gezondheidszorg in fabrieken en werkplaatsen’, die 
de bedrijfsgeneeskundige diensten in het leven riep waarin ook de taken 
van de bedrijfsgeneeskundige diensten (BGD’s) zijn beschreven. Als 
taken worden onder meer genoemd: toezicht houden op de 
omstandigheden, waaronder de arbeid wordt verricht, zoals 
temperatuur, vochtigheid, luchtbeweging, stof, verlichting, lawaai en 
zindelijkheid; bedrijfsgeneeskundig spreekuur; eerste hulp bij 
ongevallen of ziekte. 
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In 1978 worden op vele punten de regels voor het veilig werken 
aangescherpt. Door een koppeling aan de Wet gevaarlijke stoffen 
werden algemene voorschriften gegeven van de strekking dat de aan die 
stoffen verbonden gevaren door het treffen van voorzieningen moesten 
worden vermeden. In de ruimten waarin met die stoffen werd gewerkt, 
moesten ’de grootst mogelijke zindelijkheid en ordelijkheid in acht 
worden genomen’. 
 
Hoofdpunten uit Arbowet die vanaf 1 januari 1983 geleidelijk werd 
ingevoerd zijn: 
 
Het vaststellen en invoeren van Arbobeleid (artikel 3 Arbowet). 
De organisatie en het faciliteren van de zorg voor optimale 
arbeidsomstandigheden waarbij werkgever en werknemer samenwerken 
met omschrijving van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 
Hiermee samenhangend bestaat een aantal aspecten die 
arbozorgprocessen genoemd kunnen worden. 
 
Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E, artikel 5 Arbowet). 
In artikel 5 van de Arbowet worden de algemene verplichtingen rond de 
RI&E gegeven. Als werknemers kunnen worden blootgesteld aan 
gevaarlijke stoffen moet de aard, de mate, en de duur van de 
blootstelling beoordeeld worden om de gevaren voor de werknemers te 
bepalen.  
Bij de aard van de blootstelling vaststellen:  

• aan welke gevaarlijke stoffen;  
• de gevaren van die gevaarlijke stoffen;  
• in welke situaties blootstelling zich kan voordoen;  
• op welke wijze blootstelling kan plaatsvinden.  

 
In de RI&E moet een overzicht van de gevaarlijke stoffen zijn 
opgenomen. Per stof moet daarbij een verwijzing worden opgenomen 
naar het relevante Veiligheidsinformatieblad. Bij de mate van 
blootstelling wordt vastgesteld wat het blootstellingsniveau is. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een geschikte meetmethode. Het 
blootstellingsniveau wordt getoetst aan de voor die stof vastgestelde 
grenswaarde (artikel 4.2 Arbobesluit). 
 
Arbeidshygiënische Strategie (artikel 3, lid 1, onder b. Arbowet en 
artikel 4.4 Arbobesluit) 
Bij gevaar voor de veiligheid en/of gezondheid van de werknemer 
moeten doeltreffende maatregelen worden genomen tegen dat gevaar 
volgens de arbeidshygiënische strategie. In algemene bewoordingen 
staat deze arbeidshygiënische strategie in de Arbowet, maar wordt in 
het Arbobesluit nader uitgewerkt:  

• Gevaarlijke stoffen moeten redelijkerwijs worden vervangen door 
minder- of niet- gevaarlijke stoffen (bronaanpak).  

• Is een bronaanpak niet mogelijk, dan worden technische 
maatregelen genomen en uitrustingen en materialen toegepast. 
Hierdoor wordt het vrijkomen van gevaarlijke stoffen voorkomen 
of beperkt (technische maatregelen).  

• Zijn bronaanpak en technische maatregelen redelijkerwijs niet 
mogelijk, dan moeten organisatorische maatregelen worden 
genomen (organisatorische maatregelen).  
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• Als de drie bovenstaande maatregelen redelijkerwijs niet 
mogelijk zijn, dan moeten er persoonlijke beschermingsmiddelen 
(PBM) ter beschikking van de werknemers worden gesteld. De 
duur van het dragen van PBM wordt tot het strikt noodzakelijke 
beperkt. 

 
Het Beleid Persoonlijke Beschermingsmiddelen vormt de laatste trap in 
de arbeidshygiënische strategie. De werkgever stelt een schriftelijk PBM-
beleid op met als uitgangspunt dat PBM de laatste stap zijn in de 
arbeidshygiënische strategie. PBM worden door de werkgever kosteloos 
verstrekt aan de betrokken werknemers, Er wordt vastgelegd: 

- aan welke werknemers welke PBM worden verstrekt;  
- - welke keuzemogelijkheden werknemers daarbij hebben; 
- - waar de PBM moeten worden gedragen; 
- - hoe registratie van verstrekte PBM plaatsvindt; 
- - hoe vaak de PBM worden vervangen, gereinigd en 

onderhouden; 
- - hoe toezicht is georganiseerd; 
- - hoe en hoe vaak het gebruik van PBM wordt geëvalueerd. 

 
Er wordt voorlichting gegeven over de noodzaak en over het juiste 
gebruik van PBM. 

 
Aanvullende Registratie Gevaarlijke stoffen (artikel 4.2a 
Arbobesluit) 
Voor stoffen die schadelijk zijn voor de vruchtbaarheid van de 
werknemers en het (on)geboren kind moet per stof in de RI&E worden 
geregistreerd:  

• de hoeveelheid van die stof per jaar;  
• het aantal werknemers op de arbeidsplaats waar die stof kan 

voorkomen;  
• welke arbeid wordt verricht met die stof. 

 
Voorlichting en Onderricht (artikel 8 Arbowet en artikel 4.10d 
Arbobesluit) 
Als werknemers arbeid verrichten waardoor ze (kunnen) worden 
blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, moet de werkgever voorlichting en 
onderricht geven. Daarbij moet tenminste aandacht worden besteed aan 
de volgende onderwerpen:  

• de mogelijke gevaren die zijn verbonden aan het werken met de 
gevaarlijke stoffen o.g.v. de RI&E;  

• de aard van de blootstelling o.b.v. de RI&E;  
• de grenswaarden;  
• de voorzorgsmaatregelen om de blootstelling te voorkomen of te 

beperken;  
• de te treffen voorzorgsmaatregelen om een ongewilde 

gebeurtenis te voorkomen;  
• hygiënische maatregelen;  
• het dragen en gebruiken van persoonlijke 

beschermingsmiddelen;  
• de te nemen maatregelen als zich een ongewilde gebeurtenis 

voordoet. De werkgever zorgt ervoor dat door de leverancier van 
de gevaarlijke stof aangeleverde (wettelijk verplichte) informatie 
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aan de werknemers wordt verstrekt 
(veiligheidsinformatiebladen). 

 
De wijze van voorlichting en onderricht is afgestemd op de resultaten uit 
de RI&E. De voorlichting en onderricht moet doeltreffend zijn en zijn 
aangepast aan de taken van de werknemer. Als de omstandigheden op 
het werk wijzigen, wordt de voorlichting en onderricht 
aangepast/geactualiseerd. De werkgever houdt toezicht op de naleving 
van de voorschriften en instructie. 
 
Zorgplicht (artikel 3, lid 1, eerste zin + artikel 4.1b Arbobesluit) 
Dit is een algemene verplichting voor iedere organisatie om de veiligheid 
en de gezondheid van werknemers te beschermen en te werken aan een 
arbobeleid, gericht op zo goed mogelijke bescherming van de 
werknemer. Artikel 4.1b Arbobesluit vormt een nadere uitwerking van 
artikel 3 van de Arbowet over het arbobeleid, maar dan toegespitst op 
gevaarlijke stoffen. Aan deze zorgplicht wordt voldaan als de werkgever 
de volgende maatregelen uitvoert:  

• de aard, de mate en duur van blootstelling is beoordeeld;  
• doeltreffende maatregelen zijn getroffen ter voorkoming of 

beperking van blootstelling;  
• preventieve maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van 

ongewilde gebeurtenissen. Beperking van blootstelling: Algemene 
Preventieve Maatregelen (artikel 4.1c Arbobesluit) Dit artikel 
bevat de volgende concrete verplichtingen om blootstelling van 
werknemers aan gevaarlijke stoffen te voorkomen óf te 
minimaliseren:  

• ontwerp en organisatie arbeidssysteem op de werkplek;  
• gebruik maken van adequate hulpmiddelen;  
• gebruik maken van adequate voorzieningen bij reparatie- en 

onderhoudswerkzaamheden;  
• het minimaliseren van het aantal bloot te stellen/blootgestelde 

werknemers;  
• de mate en duur van blootstelling minimaliseren;  
• huidcontact en oogcontact met bepaalde gevaarlijke stoffen 

voorkomen of minimaliseren door het dragen doelmatige 
persoonlijke beschermingsmiddelen;  

• grootst mogelijke zorgvuldigheid, ordelijkheid en zindelijkheid in 
acht nemen;  

• hoeveelheid gevaarlijke stoffen op werkplek zoveel mogelijk 
beperken;  

• passende werkmethoden invoeren, inclusief regelingen voor 
veilige behandeling, opslag en vervoer op de werkplek;  

• werknemers moeten in een zodanige lichamelijke en geestelijke 
toestand zijn en over een zodanige basiskennis beschikken dat zij 
gevaren kunnen onderkennen en voorkomen;  

• op plaatsen waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, niet roken, 
eten, drinken, slapen of voedsel bewaren;  

• de maatregelen moeten in overeenstemming zijn met de stand 
van de wetenschap en techniek. 

 
Uit NS-documenten: 
Vaststellen en invoeren van Arbobeleid  
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Uit verschillende documenten blijkt dat het Arbobeleid bij NS gedurende 
de gehele onderzoeksperiode serieus werd genomen. Men is op de 
hoogte van op handen zijnde wettelijke regelingen en anticipeert 
daarop: 
In een arbobericht vanuit Arbo NV Nederlandse Spoorwegen, over 
invoering Arbowet (doc 103) wordt gemeld dat “De Directieraad van NS 
heeft op 22 juni 1981 besloten de invoering van de Arbowet 
projectmatig te doen begeleiden. Een projectmanager ving op 1 
december 1981 zijn taak aan, een projectgroep werd direct daarna 
ingesteld.” 
 
“Bij het voeren van dit beleid moet de werkgever dit beleid mede richten 
op een zo groot mogelijke veiligheid; en zo goed mogelijke bescherming 
van de gezondheid en welzijn van de werknemer binnen het bedrijf of de 
inrichting bieden.” En een passage over voorlichting over gevaarlijke 
situaties en maatregelen die erop gericht zijn deze gevaren te 
voorkomen of te beperken. 
 
Ook is een veiligheidsstructuur voor de werkplaatsen en 
onderhoudsbedrijven opgetuigd, 1975 (doc 38) op de Hoofdwerkplaats 
Haarlem: schets van Veiligheidsraad en verschillende 
Veiligheidswerkgroepen per afdeling met een vergaderfrequentie van 
eens per twee maanden; de Veiligheidsraad eens per maand. Adviezen, 
documentatie en hulpmiddelen ter bevordering van de veiligheid worden 
geregeld via de Centrale Veiligheidsdienst Utrecht. Voor zaken van 
algemeen belang zijn er ook een landelijke werkgroep werkplaatsen en 
bedrijven.  
In de werkplaatsen wordt Arbobeleid uitgedragen: een instructieboekje 
voor (nieuwe) medewerkers ’Wegwijs in de hoofdwerkplaats Tilburg’ 
(1979 doc 1156) verwijst naar het Sociaal Statuut: ”De zorg voor het 
personeel staat bij NS hoog in het vaandel geschreven. Uitganspunten 
en doelstellingen van het sociaal beleid in onderneming zijn verwoord in 
het sociaal statuut. Het is een overeenkomst tussen NS en de erkende 
vakverenigingen. De OR ziet erop toe dat dit beleid ook in de praktijk 
wordt gebracht.” 
 
Een gedetailleerd Veiligheids- en Milieuhandboek revisiebedrijf Haarlem 
(doc. 233 uit 1990) beschrijft een lijst van punten die geregeld moeten 
worden om aan de Arbowet te voldoen, zoals een nieuwe regeling die 
moet worden geschreven voor introductie van nieuwe medewerkers. De 
oude regeling ‘Introductie nieuwe afdelingsmedewerkers’ wordt niet van 
waarde geacht (geen officiële status). De checklist wordt nauwelijks 
gebruikt.  
 
Het beheer van toxische stoffen bij Mw (Dienst Materieel en 
Werkplaatsen) wordt in 1992 op verzoek van de directie beschreven 
(doc 164). Gedetailleerd met heldere schema’s, verwijzend naar de 
complexe arbo-en milieuwetgeving rond gevaarlijke stoffen, opgesteld 
door veiligheidskundigen in samenwerking met het Centrum voor 
Technisch Onderzoek (CTO) over betere toelating, beheer en bewaking 
van gevaarlijke stoffen volgens RNS (Regelgeving Nieuwe Stijl). Er 
wordt voortgeborduurd op nota’s van de werkgroep ‘Gevaarlijke dampen 
en stoffen’ uit 1987. In Haarlem verschijnt een plan van aanpak toxische 
stoffen beleid in 1995 (doc 273) met onderzoek naar blootstelline aan 
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toxische stoffen op schilders-, onderdelenspuit- en polyesterafdeling. 
Een plan voor gedegen onderzoek met instelling van een stuurgroep. Dit 
onderzoek wordt later ook uitgevoerd. 
 
Bij de verzelfstandiging van NS in 1995 lijkt het Arbobeleid binnen NS 
Materieel te versoberen: Met het Handboek Arbo beoogt NS Materieel 
een arbozorgsysteem in te richten. NS materieel is ongelukkig met de 
vragen over aanlevering van een uitgebreide dataset over Arbo (doc 
993): ”Anno 1996, in een bedrijf met een zó zakelijke inslag, pleit ik 
nogmaals voor herziening, c.q. vermindering van de uitgebreide 
gegevensverzameling aan het concern. Ik acht de meerwaarde hiervan 
niet in evenwicht met de administratieve belasting.”  
 
1997 NSM-richtlijn voor zorgsystemen, definitieve versie. Is tot stand 
gekomen na ‘Arbo doorgelicht’ en bevat de drie schillen die uit dat 
onderzoek kwamen: voorwaardenscheppend kader, beleidsregelcyclus 
en regelcycli. Relateert de verschillende onderdelen in de uitwerking 
telkens aan regelgeving. Bevat ook de aangepaste scorekaart en een 
lijst met definities.  
 
Een beleidsverklaring uit 2002 (doc 744) heeft als uitgangspunt dat het 
managementteam zich betrokken en verantwoordelijk voelt voor het 
voorkomen van persoonlijk letsel van zowel zijn eigen als tijdelijke 
medewerkers en continu streeft naar vermindering van de risico’s ten 
gunste van de bedrijfsvoering 
 
In 2007 (doc 760) komt een nieuwe impuls voor de 
veiligheidsorganisatie met de ‘Corusaanpak’. Het senior management 
heeft zich uitgesproken om vóór 2012 tot de beste binnen Europa te 
willen behoren. De onderhoudsafdeling van Corus in IJmuiden, waaraan 
NeTtrain zich wenst qua veiligheidsaanpak wenst te spiegelen, heeft een 
ongevallenrating van 0,3 ongevallen per 1 miljoen gewerkte uren; een 
factor 100 lager dan NedTrain. Het veiligheidsprogramma heeft 
belangrijk aan dit cijfer bijgedragen (een daling van 97 procent binnen 
drie jaar). Er komt een directiebeleidsverklaring waarin een proactieve, 
Gezondheids- en Milieu-organisatie (VG&M) voor het beheersen van de 
VG&M-processen in nauwe samenspraak met alle medewerkers wordt 
aangekondigd. 
 
2009 (doc 728) een beleidsmatige toevoeging van het onderwerp 
Nanodeeltjes houdende stoffen aan de Beleidsnotitie ’Beleid toelating 
gevaarlijke stoffen’. 
Hieruit blijkt dat men zich proactief opstelde wat betreft mogelijk nieuwe 
gezondheidsrisico’s van nanomaterialen die bij coatings werden 
toegepast om graffiti gemakkelijker te kunnen verwijderen: 
REGULERING VAN ONZEKERE RISICO'S VAN NANOMATERIALEN was een 
onderwerp dat in die periode actueel was. 
 
2013 (doc 817), actualisatie van het Beleid Gevaarlijke Stoffen uit 2007.  
Het beleid van NedTrain wat betreft gevaarlijke stoffen met 
toelatingscriteria, toetsing, TRA en registratieplicht met opname in het 
personeelsdossier. 
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Naleving 
Uit de voorgaande reeks documenten blijkt dat er veel mooie 
beleidsvoornemens op arbogebied werden beschreven. Uit andere 
documenten blijkt dat de uitvoering/naleving vaak te wensen over liet. 
Een onderzoek van de Arbeidsinspectie is buitengewoon kritisch: 
 
1993 Landelijk Inspectie-project NS door vier districten ven de 
Arbeidsinspectie. Opgezet met een specifieke inspectielijst. Richt zich 
vooral op werkplaatsen en stations. Het was een samenwerking tussen 
vier districten van de Arbeidsinspectie, waarbij zeven inspecteurs waren 
betrokken. Samenhangend met dit Inspectie-project zijn twee arbo-
audits (doorlichting van het arbozorgsysteem) uitgevoerd. 
Enkele conclusies wat betreft Gevaarlijke Stoffen: “23 overtredingen. 
Hierbij gaat het vooral om knelpunten betreffende de opslag, te hoge 
dag voorraden en ontbreken van (juiste) etikettering en nood- en 
oogdouches (13x); ontbreken van een register gevaarlijke stoffen (4x) 
en onvoldoende arbeidshygiënische maatregelen (4x).”  
 
Uit het Audit-rapport, in de paragraaf Beoordeling: ”De deskundige 
ondersteuning heeft een weinig gestructureerd karakter. Te veel 
opereren de deskundigen vanuit hun eigen discipline. Van onderlinge 
afstemmingen en een planmatige aanpak is geen sprake. Juist door 
gezamenlijk op te trekken en jaarlijks een plan van aanpak te maken 
voor uit te voeren activiteiten, kan de inbreng van deskundigen aan 
terrein winnen.  
De kennis is bij de verschillende deskundigen zeker aanwezig. De 
rapportages en adviezen zijn over het algemeen van goede kwaliteit.  
Er wordt niet altijd voldoende gebruik gemaakt van de aanwezige 
deskundigheid. Heel sterk komt dit naar voren ten aanzien van de 
infrastructurele voorzieningen. Hier is het de Bedrijfsdienst die op eigen 
gezag (zonder over de daartoe benodigde kennis te beschikken) 
beslissingen neemt die van groot belang zijn voor de 
arbeidsomstandigheden van de werknemers. De deskundigen worden bij 
het nemen van deze beslissingen over het algemeen niet betrokken.” 
 
”Niet alle risico’s worden in voldoende mate beheerst. De risico’s zijn 
ook niet allemaal even goed bekend bij degenen, die verantwoordelijk 
zijn voor de beheersing daarvan of bij degenen, die er in directe zin mee 
te maken hebben. Opvallend is dat de orde en netheid (meestal ook een 
uiting van goede discipline op Arbo gebied) op veel plaatsen- maar in 
sterkere mate in de werkplaatsen- veel te wensen overlaat.” 
 
Uit een intern NS-document uit 1995 (doc 993) komt naar voren dat de 
stand van zaken betreffende het arbozorgsysteem in de bedrijven van 
NS-materieel nog niet op orde is: geen enkel NS-onderhoudsbedrijf 
voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen. Met als grootste knelpunt een 
niet gevalideerde RI&E en op sommige plaatsen het geheel ontbreken 
van een arbozorgsysteem. Er wordt een managementopdracht verstrekt 
met eisen aan een arbozorgsysteem, volgens de afspraken tussen Raad 
van Bestuur, vakbonden, Centrale Ondernemingsraad, 
bedrijfsvereniging en Inspectie SZW. In datzelfde document staat ook 
een aantekening dat de financiële ruimte in de begroting minimaal is 
geworden. 
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Een document uit 1996 (doc 993) beschrijft dat het Arbohandboek 
onvoldoende is om te komen tot een goede RI&E en voor een 
arbozorgsysteem ontbreekt te veel. In 2001 (doc 1201): een beleidsstuk 
met constatering van knelpunt onvoldoende kennis, plannen voor 
scholing met als doel het op VCA-niveau brengen van organisatie en 
werkmethoden. Planning van trainingen, instructie en bijeenkomsten. 
Dit in verband met certificeringseisen en aanvraag Q1-status bij DB 
(preferente leverancier). 
 
2001 (doc 424): een jaarverslag Arbo, milieu en spoorveiligheid met een 
verantwoording van de uitgevoerde acties. Vastgesteld werd dat “het 
kennisniveau van de medewerkers op het gebied van gevaarlijk stoffen 
te wensen overlaat, de opslagoutillage niet aan de wettelijke eisen 
voldeed en dat het bedrijf niet de wettelijke verplichte 
Veiligheidsadviseur had aangesteld. Daarnaast zijn de wettelijk 
verplichte registraties zoals het Register Gevaarlijke Stoffen, Registratie 
Kankerverwekkende Stoffen, Productveiligheidsbladen en Jaarverslag 
niet op orde bevonden." In 2002 is de Veiligheidsadviseur aangesteld en 
is begonnen met de registratie. In 2002 zullen zestig medewerkers 
worden opgeleid in het werken met Gevaarlijke Stoffen. 
 
Uit de gesprekken met werknemers: 
Werknemers waren kritisch over arbobeleid: ze zagen allerlei mooie 
plannen voorbijkomen die vervolgens niet werden waargemaakt 
(‘trompetgeschal’). Ook werd aangegeven dat het veiligheidsbeleid erg 
afhankelijk was van de manager.  
 
Veel werknemers merken op dat het beleid vanaf ongeveer 2005 
verbeterde; de zorg voor arbeidsomstandigheden werd steeds meer 
serieus genomen. 
 
Er is sprake van frictie tussen veiligheid en zorgvuldigheid (rond 2010). 
Een trein komt na elke drie maanden, of na 50.000 kilometer binnen 
voor onderhoud. Voor onderhoud staan twee of drie dagen; voorheen 
was dat nog een week. Er wordt gewerkt volgens een draaiboek. Als het 
onderhoud langer duurt, dan levert dat een probleem op. De 
onderhoudstijd wordt steeds korter; er is altijd haast. De trein moet zo 
snel mogelijk weer weg uit de werkplaats. De veiligheid gaat daarbij 
verloren. 
 
Handhaving liet te wensen over: op een gegeven moment was er 
niemand meer verantwoordelijk. “Vanaf 1994 hadden we hier in Tilburg 
een heel slechte periode: er moesten er veel mensen uit; ook in de top 
van het bedrijf gingen mensen weg, zoals veiligheidsdeskundigen. Die 
waren niet meer nodig”, zei men.  
 
Lijnfunctionarissen: 
De jaren tachtig waren helemaal gericht op kwaliteitsverbetering, 
waarbij men wilde voldoen aan de NEN, de ISO-normen. Begin jaren 
negentig kwam de verzelfstandiging van de NS en ging er een heel 
andere wind waaien met een focus op verzelfstandigen en bezuinigen. 
 
“Een treinenbedrijf let er heel erg op dat je niet aan de spanning raakt. 
Er waren sleutelprocedures, in de trein en aan de bovenleiding. Voor 
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andere risico’s was dat niet zo sterk ontwikkeld. In mijn herinnering 
gaat het helemaal niet over stoffen. Asbest en oplosmiddelen waren wel 
bekend. Bekende risico’s werden gemanaged.” 
 
“Veiligheid… Als de werkplaatschef binnenkwam op maandagochtend, 
dan was de vraag: hoeveel treinen zijn eruit gegaan? Hebben we een 
goede doorlooptijd gehad? Of we het veilig hadden gedaan, dat was 
eigenlijk het minst belangrijk. Dat is later heel belangrijk geworden, 
maar daar werd vroeger in eerste instantie niet echt op gestuurd.” 
 
Van 1995 tot 2002 was geld het belangrijkst en werd aandacht voor 
primaire processen verwaarloosd. Het duidelijk maken van de vereiste 
verbeteringen aan bestaand personeel werd heel erg overgelaten aan 
lokale productiemanagers. 
 
“In 2002 was de performance slecht, de score op punctualiteit was 
slecht en er was een tekort aan onderdelen. Vanaf 2005 zijn we gaan 
investeren om onze processen goed op orde te brengen. De verbetering 
in de werkplaatsen bestond uit ‘lean werken’ en ‘orde en netheid’. 
Oliekarren stonden op verkeerde plaatsen, gereedschap was niet te 
vinden en mensen gebruikten geen veiligheidsmiddelen. Onze Lost Time 
Incident (LTI) stond op 15 uur (per miljoen gewerkte uren). 
Doelstellingen waren orde en netheid, beschikbaarheid van treinen en 
veiligheid. De LTI zakte in vier jaar van 15 naar 0,5. Er werd een cultuur 
gecreëerd dat medewerkers elkaar aanspraken. Het bewustzijn van 
veiligheid is bij medewerkers sterk gestegen. Voor 2005 waren we 
onbewust onbekwaam. In 2008 waren we bewust uit het onbekwame 
aan het komen.”  
 
Invoering arbeidshygiënische strategie 
Vóórdat de arbeidshygiënische strategie in de Arbowet werd vastgelegd, 
bestond bij NS al een rangorde van veiligheidsniveaus. In een 
Beleidsnota Arbeidsveiligheid 1983 (doc 81) wordt gesteld dat de 
gevaren voor de veiligheid van werknemers zoveel mogelijk bij de bron 
voorkomen moeten worden. Dit streven naar bronbestrijding houdt in 
dat de volgende rangorde van veiligheidsniveaus moet worden 
toegepast: 

0. bronbestrijding; 
1. preventie (technische beveiliging); 
2. correctie (technische hulpmiddelen en voorschriften); 
3. Schadebeperking (persoonlijke beschermingsmiddelen).  

 
Het principe om vervanging van kankerverwekkende stoffen te 
realiseren, werd bij NS voor chroom-6 goed opgevolgd. In 1981 werd in 
het Programma van Eisen bij aanschaf van nieuw materieel gesteld dat 
toepassing van carcinogene stoffen als asbest en lood- en zinkchromaat 
in materieelconstructies moesten worden vermeden. Het CTO (Centrum 
Technisch Onderzoek) startte in 1987 en 1988 (doc 303 en 304) een 
overleg met de verfindustrie om tot de gele NS-kleur zonder lood- en 
chromaat houdende pigmenten te komen. Een vergelijkend onderzoek 
werd uitgevoerd naar roestwerende verven, zonder chromaathoudende 
pigmenten. Invoering van loodchromaat vrije gele aflak werd 
geëffectueerd. In een CTO-rapport 1992 (doc 158) wordt hierover 
duidelijk gecommuniceerd: 
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“Sinds 1 maart 1992 geldt deze vervangingsverplichting voor 
kankerverwekkende stoffen. Vijf producten uit de CTO-catalogus vallen 
onder deze verplichting. Het zijn Primers (’grondverven’) op basis van 
zinkchromaat. Deze producten werden destijds ingevoerd ter vervanging 
van loodmenie. Enige tijd na toelating van deze primers werd 
zinkchromaat aangemerkt als carcinogeen. Voor de meeste 
toepassingen is inmiddels vervanging gerealiseerd.” 
 
Ook het nat schuren en gebruik van afbijt om verf te verwijderen, zoals 
dat vóór 1990 in het revisiebedrijf Haarlem werd gedaan, moet als 
bronaanpak worden gezien. Hiermee werd de blootstelling aan lood en 
chromaten bij het verwijderen van oude verflagen beperkt. 
Het droog schuren werd ingevoerd nadat compartimentering werd 
toegepast, met een aparte schuurloods of een aparte schilderstand met 
een afzuigsysteem waar lucht van boven werd aangeblazen en vlak 
boven de vloer werd afgezogen. In werkplaatsen werd soms gebruik 
gemaakt van een speciaal ontwikkeld afzuigraam.  
Compartimentering kwam soms van de grond na druk van buiten: in 
Tilburg een nieuwe verfspuitcabine in 1977 (doc 38) in verband met 
voorschriften van de Arbeidsinspectie en brandweer. Argumenten 
hiervoor waren dat andere vakgroepen last hebben bij het verwerken 
van verf. En dat er stofoverlast bestaat bij het slijpen en schuren, 
waarbij vaak toxicologisch gevaarlijke stoffen vrijkomen. 
 
De laatste stap van de arbeidshygiënische strategie, het beleid voor 
Persoonlijke beschermingsmiddelen, wordt in allerlei 
werkbeschrijvingen, werkinstructies en veiligheidsvoorschriften 
beschreven. Bijvoorbeeld in 1975 (doc 38): Beschrijving van verplichte 
beschermingsmiddelen bij specifieke werkzaamheden met vermelding 
van het hierbij passende type PBM. Het handboek VGW 1989 (doc 125) 
beschrijft de PV-matrix (persoonlijke veiligheid), die weergeeft welke 
beschuttingsmiddelen bij welke werkzaamheden worden 
voorgeschreven, dan wel sterk worden aangeraden. 
Ook aan instructie over gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 
is gedacht. Zo verscheen in 1986 (doc 961) het boekje 'Alles over 
persoonlijke veiligheid', met daarin toelichting op beschikbare PBM. Zie 
ook de beantwoording van vraag 10: Beschermingsmiddelen zijn in het 
algemeen van goede kwaliteit en volop beschikbaar. Instructie, toezicht 
en draagdiscipline waren vaak problematisch. De laatste vijftien jaar 
spreekt men elkaar hierop aan. 
 
Werknemers:  
Melden dat er voldoende faciliteiten zijn, maar dat naleving en controle 
te wensen overlaten. Eén werknemer gaf aan zonder mondkapje en 
zonder handschoenen graffiti verwijderd te hebben. Later werd het 
graffiti-werk uitbesteed aan een extern bedrijf.  
Ook werd aangegeven dat schilders eerder op gebruik van 
beschermingsmiddelen zijn geattendeerd, dan collega’s die naast de 
schilders werkten. 
 
Adviseurs: 
Gaven aan dat alle persoonlijke beschermingsmiddelen die je maar kunt 
wensen aldoor aanwezig waren op de werkplaats. Maar toen NS 
verzelfstandigde, werd iedereen verantwoordelijk voor het eigen budget 
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en ging het mis: de afdeling Inkoop (vroeger viel dat onder Technische 
Dienst) die niets met veiligheid (industriële gehoorbescherming) te 
maken had, had goedkopere oordoppen gekocht. Oordoppen die ook de 
tuinman gebruikte bij het grasmaaien. En mondkapjes werden bij de 
Gamma gehaald; dat was goedkoper dan via de normale weg spullen 
bestellen. Dat werd snel gecorrigeerd en daarna werden er geen 
veiligheidsmiddelen meer ingekocht zonder goedkeuring van de afdeling 
KAM. 
 
“In zijn algemeenheid, dat geldt voor heel NS en heel NedTrain, zijn 
PBM nooit een probleem. Een enkele keer kwam het voor dat iemand 
geen behoefte had om zijn PBM te dragen. Dan werd men daarop 
aangesproken. Er volgde een soort sanctiemanagement, maar 
ondernemingsraad en OC maakten daar een probleem van. Het is nooit 
uitgevoerd.” 
 
Uitvoeren Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), inclusief Plan van 
Aanpak.  
Vóór invoering Arbowet werden bedrijfsgeneeskundige survey’s vaak 
uitgevoerd door, of onder leiding van de Centrale Adviesgroep 
Ergonomie. Deze kunnen gezien worden als een voorloper van de RI&E, 
waarmee een systematisch overzicht verkregen werd van de 
bedrijfsgeneeskundige problematiek in een werkplaats. Hierbij werden 
allerlei metingen verricht: geluid, verlichting, fysieke of toxicologische 
arbeidsbelasting. De survey resulteerde in adviezen voor aanpassing van 
de werkplek en advies voor gericht medisch onderzoek. In de 
documenten werden diverse survey’s aangetroffen. De indruk bestaat 
dat deze survey’s niet routinematig gedaan werden, maar gericht 
werden ingezet als er zorgen waren over de arbeidsomstandigheden.  
 
Hierna kwamen allerlei RI&E instrumenten aarzelend op gang:  
 
1997 (doc 303yy): een brief van de arbodienst die de RI&E 
Revisiebedrijf Haarlem heeft getoetst, beschrijft de gevolgde procedure. 
Oordeel: voldoet aan de eisen van een RI&E. Aanbevelingen: hebben 
niet direct betrekking op problematiek die in verband kan worden 
gebracht met chroom-6. Geconstateerd probleem: RI&E had zoveel 
diepgang dat prioritering binnen het Plan van Aanpak nog een probleem 
kan worden. 
 
In een Excelsheet 2000 (doc 1038) met knelpunten en acties op het 
gebied van arbo en milieu wordt aangegeven dat voor diverse locaties 
geen (actuele) RI&E aanwezig is. Voor wat betreft Gevaarlijke stoffen 
wordt gemeld dat inzicht in het omgaan met allerlei te gebruiken stoffen 
ontbreekt. Een project hiervoor zou door ‘een onverlaat’ zijn afgeblazen. 
 
2007 RI&E-instrument: 'De RI&E op het goede spoor! Een 
samenwerkingsproject tussen Arbo Unie en NedTrain.' 
Een van de acties is het ontwikkelen van een RI&E-instrument dat 
bestaat uit een handboek en een werkboek. Het handboek beschrijft de 
procesmatige kant die komt kijken bij het uitvoeren van de RI&E, 
oftewel het zorgsysteem. Het werkboek bevat de instrumenten die 
horen bij de RI&E, zoals het RI&E-instrument, de bijbehorende 
vragenlijsten en hulpmiddelen. 
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Voeren van (aanvullende) registraties van gevaarlijke stoffen:  
Met de Werkgroep Gevaarlijke dampen en stoffen (GDS) uit de jaren 
tachtig wordt hiermee een begin gemaakt. Met als opdracht te zorgen 
dat er meer bekend werd over de stoffen waarmee gewerkt werd en te 
voorkomen dat personeel aan schadelijke stoffen werd blootgesteld. In 
1987 werd deze werkgroep opgeheven. In december 1992 is een 
Werkgroep Beheer Gevaarlijke Stoffen ingesteld. 
 
Er waren problemen met de informatiesystemen: 1996 (doc 1235) 
Project Toxische stoffen.  
”De informatie over de toxische stoffen binnen de hoofdwerkplaats is 
nog niet compleet. Druppelsgewijs blijft informatie over de stoffen 
binnenkomen, maar op deze wijze kan geen volledig overzicht worden 
verkregen. Het project wordt zo onbeheersbaar en wij overschrijden bij 
herhaling de planning.” 
 
Er is vooral aandacht voor ingekochte gevaarlijke stoffen; niet voor 
schuurstof 
De diverse RI&E’s laten zien dat de focus van het beleid gericht is op 
gevaarlijke stoffen die worden ingekocht. Verder wordt vermeld dat voor 
de gevaarlijke stoffen, asbest en biologische agentia apart beleid 
geformuleerd is, evenals voor de gevaarlijke stoffen die ontstaan bij een 
proces, zoals dieselmotorenemissie en lasrook. Het schuren als proces 
wordt niet genoemd.  
 
Dit lijkt samen te hangen met algemeen gebrek aan kennis van 
arbeidstoxicologie maar ook met ‘gaten’ in het overheidsbeleid op dit 
punt. De stoffen vallen vak wat binnen het grenswaardenbeleid wordt 
genoemd: ‘de stoffen zonder eigenaar’, maar in zijn algemeenheid kan 
een groot deel van de groep worden aangeduid als stoffen die ontstaan 
bij ‘verhitting en verbranding’ (heating and combustion). Zo kon het 
gebeuren dat toxische stoffen in schuurstof, zoals lood en chromaten, 
niet in de registraties van Gevaarlijke stoffen of de RI&E belanden. 
 
Geven van voorlichting en onderricht en houden van toezicht: 
Uit diverse documenten blijkt dat via bedrijfsschool, toolboxmeetings en 
werkinstructies op uitgebreide schaal voorlichting en onderricht werd 
gegeven. Het toezicht komt vooral via de gesprekken aan de orde: 
 
Werknemers  
“Ik kan me niet herinneren dat er toezicht werd gehouden. Je lette op 
elkaar. Nu zijn er veiligheidsfunctionarissen. Tegenwoordig is er ook een 
kaartensysteem. Die kaart is aan de ene kant groen en aan de andere 
kant rood. Die neem ik mee als ik ga werken. Op de kaart staat wanneer 
ik de kaart moet trekken. Als ik vind dat ik niet veilig kan werken, trek 
ik de rode kaart. Dat wordt altijd buitengewoon serieus genomen. Je 
gaat dan overleggen met de meerdere die het project leidt en die moet 
dan zoeken naar een oplossing.” 
 
Schoonmakers gaven aan dat de NS zelf het toezicht op de 
veiligheidsvoorschriften deed, maar dat dit beperkt was tot het gebruik 
van een gordel op het dak. Bij het schuren zonder mondkapje werd er 
niets over gezegd.  
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“De leidinggevenden van de schoonmaakorganisatie vonden al die 
beschermingsmiddelen niet nodig, want dat hield het werk maar op. Ik 
heb een keer geweigerd om met een bijtende stof te werken en toen 
werd gewoon een collega aan het werk gezet. De laatste tien jaar is dit 
wel sterk verbeterd.” 
 
“Er werd geen toezicht gehouden. We deden gewoon ons werk. Je moest 
opletten dat je niet onder de trein kwam. Wat belangrijk was, was dat 
de trein op tijd schoon en klaar was.” 
 
Adviseurs: 
Toezicht was een grijs gebied. Officieel werd door het leidinggevende 
toezicht gehouden. Maar de ene leidinggevende vatte dat veel serieuzer 
op dan de andere. Pas in 2007 kwam de omslag. Toen werd een 
veiligheidskundige in huis gehaald. “Daarvóór was het een beetje 
houtje/touwtje.” 
 
Lijnfunctionarissen: 
Veiligheidsrisico’s en het geven van voorlichting was bij schilders goed 
geregeld: nieuwe schilders werden bij een zogenoemde leermeester 
geplaatst. In de functiebeschrijving van allroundschilders en 
coördinatoren staat dat zij toezicht moeten houden op de minder 
ervaren collega's, ook daar waar het veilig omgaan met verf en de 
uitvoering van werkzaamheden betreft. Dit waren mensen die schilder 
waren (LTS + geschoold). Iedere schilder werd geacht een cursus te 
volgen bij NS CTO; daar werd dat uiteraard ook benoemd. Men moest 
niveau 2 hebben op schildersgebied en werd bijgespijkerd in de CTO-
cursus van NS. Dus specifiek op NS-gebied. 
Tegenwoordig staat alles in een werkinstructie, dat was vroeger niet zo. 
Men werd toegewezen aan een coördinator en ervaren collega's, die 
vervolgens instructies gaven. 
 
Formeel hield de leidinggevende toezicht. Maar er was sprake van een 
spanningsveld tussen wat eigenlijk moest worden gebruikt bij bepaalde 
werkzaamheden en het feit dat zaken even snel moesten gebeuren.  
 
De aanspreekdiscipline is in de afgelopen tien jaar wel sterk toegenomen 
wat dat betreft. De werknemer wordt meer erop gewezen dat hij een 
eigen verantwoordelijkheid heeft voor zijn eigen veiligheid, maar ook 
zijn collega’s behoort aan te spreken op onveilige situaties. 
Toezichthouden werd gedaan door de verantwoordelijk manager; 25 
jaar geleden was er meer machocultuur. Nu nemen mensen meer 
verantwoordelijkheid wat veiligheid betreft, voor henzelf en collega’s. 
 
Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten: 
In enkele documenten wordt het onderwerp Beroepsziekten vermeld. In 
1993 (doc 1159) stelde de Arbeidsinspectie vast dat de NS vrijwel geen 
meldingen doet van (vermoede) beroepsziekten. Vastgesteld werd dat 
noch door het management noch door de arbodienst een goede 
procedure voor melding van (vermoede) beroepsziekten is ingevoerd. 
De Arbo-en Milieucoördinator in Onnen heeft de achtergrond en 
procedure in 1994 goed vastgelegd (doc 239). Voor de melding van 
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bijna-ongevallen werd een duidelijk formulier aangetroffen (doc 382), 
2001.  
In verschillende arbojaarverslagen van werkplaatsen worden 
gedetailleerde overzichten van arbeidsongevallen en het daarmee 
gepaard gaande verzuim beschreven. Onder het hoofdstuk 
Beroepsziekten wordt vermeld dat de bedrijfsarts geen beroepsziekten 
heeft geconstateerd of komt het onderwerp in het geheel niet aan de 
orde. 
Het Arbojaarverslag 2001 geeft een goede beschrijving van de 
ongevallen; door de bedrijfsarts zijn vijf gevallen van lawaaidoofheid 
gemeld. 
In het Arbojaarverslag van 2013 (doc 835) worden de ongevallen goed 
beschreven als ‘Lost Time Injury’ met vergelijking met voorgaande 
jaren. Het onderwerp Beroepsziekte komt in dit verslag niet voor.  
Dat door bedrijfsartsen nauwelijks beroepsziekten gemeld worden, wil 
niet zeggen dat het geen item is. Uit een document uit 2016 (doc 24) 
blijkt dat NS rekening houdt met financiële consequenties 
beroepsziekteclaims van een aantal ernstige beroepsziektes: een 
expertisebureau adviseert over reserveringen voor schade door 
beroepsziekten. Dit rapport is opgesteld nadat blootstelling aan chroom-
6 bij NS bekend werd. Geconcludeerd wordt dat nog veel onzeker is over 
de schade (in de zin van kosten voor financiële genoegdoening).  
 
Afnemen van arbeidsgezondheidskundig/medisch onderzoek: 
Zoals in vraag 2 is behandeld, werd bij NS vóór 2000 veel medisch 
onderzoek gedaan via de interne arbodienst. Dat gebeurde met 
bedrijfsartsen die spreekuur hielden in de werkplaatsen. Vaak had dit 
een algemeen karakter. Ook werd gericht medisch onderzoek gedaan, 
gericht op functies, zoals geschiktheid voor veiligheidsfuncties, of 
geschiktheid voor het werken met perslucht, oogonderzoek bij 
beeldschermwerkers en onderzoek naar vroege gehoorschade bij werk 
in lawaai.  
Specifiek medisch onderzoek bij werk met gevaarlijke stoffen werd 
vooral gedaan bij schilders en anderen die aan lood werden 
blootgesteld. Een uitzondering vormt het onderzoek uit 1979, waarbij 
naar mutagene effecten van chromaten werd gekeken en een PAGO dat 
in 1977 op de schilder- en polyesterafdeling in Haarlem werd gedaan. 
Daarbij werd gezocht naar vroege symptomen van beroepsziekten door 
oplosmiddelen (OPS), fijnstof en isocyanaten en irriterende stoffen en 
glasvezels die huidafwijkingen zouden kunnen veroorzaken. Er werden 
bij twintig medewerkers aanwijzingen voor mogelijke beroepsgebonden 
aandoeningen gevonden: OPS (n=8), luchtwegaandoeningen (n=3) en 
beroepshuidaandoeningen (n=9). Het toxische stoffenbeleid werd hierop 
gebaseerd.  
Medisch onderzoek specifiek gericht op de blootstelling aan chroom-6 
werd routinematig niet gedaan.  
Na 2000 is het arbeidsgezondheidskundig/medisch onderzoek in het slop 
geraakt door outsourcing van de arbodienstverlening. Keuringen voor 
veiligheidsfuncties vonden wel doorgang. Toegang tot het 
arbeidsgeneeskundig spreekuur werd belemmerd door de grotere 
fysieke afstand en het vermeende gebrek aan kennis van de externe 
bedrijfsartsen van NS-werkzaamheden. 
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3.3.8 Onderzoeksvraag 8: Rol bij naleving arbogerichtbeleid van betrokkenen 
3.3.8.1 Vraag 

Wat was de rol/verantwoordelijkheid met betrekking tot de naleving van 
gebruiken, arbogericht beleid, zorgplicht en beschermingsmaatregelen 
van:  

• medewerkers;  
• directleidinggevenden;  
• werkgever/ directie;  
• ondernemingsraad;  
• veiligheidsfunctionarissen;  
• Arbo- en Milieucoördinator (AMC);  
• Veiligheid-, Gezondheid- & Milieucoördinator (VGM);  
• bedrijfsarts/arbodienst;  
• Arbeidsinspectie;  
• leveranciers. 

 
3.3.8.2 Beoordelingskader 

De gebruiken en de veiligheidscultuur zijn bij vraag 6 (zie 3.3.6) 
behandeld. Het arbogericht beleid, zorgplicht, beschermingsmiddelen en 
de naleving daarvan kwamen in vraag 7 (zie 3.3.7) aan de orde.  
Bij deze vraag komt naast de sturende, en organiserende rol en 
verantwoordelijkheid van de werkgever, de adviserende en 
controlerende rol van andere actoren rond het werken met gevaarlijke 
stoffen aan de orde. 
 

3.3.8.3 Antwoord 
Hieronder volgt het antwoord per functiegroep. 
 
Medewerkers hebben het recht om te weten welke risico’s er zijn en 
welke maatregelen genomen worden. Daarom hebben ze inzagerecht in 
de RI&E inclusief het Plan van Aanpak (artikel 5, lid 6 Arbowet). De 
belangrijkste verplichtingen van de werknemer zijn: het op de juiste 
wijze gebruiken van arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen en persoonlijke 
beschermingsmiddelen, meedoen aan voorlichting en instructie over 
veilig en gezond werken, en het melden van opgemerkte gevaren voor 
veiligheid en gezondheid (artikel 11 Arbowet). 
 
Directleidinggevenden houden veiligheidstoezicht en fungeren als 
mentor voor nieuwelingen en cursisten (door de groepschef 
gedelegeerd). 
 
De werkgever/directie is op basis van de Arbowet primair 
verantwoordelijk voor het op orde hebben van alle wettelijke onderdelen 
van de arbobeleidscyclus. De werkgever bepaalt de inhoud en stelt vast 
welke veiligheids- en gezondheidsmaatregelen er genomen moeten 
worden. De werkgever kan ook taken delegeren aan leidinggevenden in 
het bedrijf en advies vragen aan (externe) deskundigen en aan de 
ondernemingsraad. 
 
De ondernemingsraad (OR) en de werkgever moeten met elkaar 
samenwerken bij het uitvoeren van de arbobeleidscyclus (artikel 12 
Arbowet) De OR heeft instemmingsrecht voor onder meer de RI&E en 
het Plan van Aanpak, het basiscontract met arbodienstverleners, de 
aanwijzing van een preventiemedewerker en het arbobeleid van de 
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werkgever (artikel 27, lid 1., onder d. van de Wet op de 
ondernemingsraden)  
 
Veiligheidskundigen bij de NS adviseren en verlenen bijstand aan de 
werkgever, werknemers en het vertegenwoordigend overleg op 
arbeidsveiligheidsterrein, zowel gevraagd als ongevraagd. De taken zijn 
op het gebied van beleid, toetsing, coördinatie en specialistische 
activiteiten, zoals analyse van arbeidsrisico’s en ongevalsmeldingen 
 
De Veiligheid-, Gezondheid- & Milieucoördinator, een functie die 
sinds 2008 bestaat, heeft als primaire taak deskundige ondersteunende 
werkzaamheden te verrichten op het gebied van veiligheid, gezondheid 
(arbeidshygiëne) en milieu. Het gaat hierbij om risicoanalyses (RI&E en 
Taak Risico Analyse), uitvoering van een milieumanagementprogramma, 
melding van milieu-incidenten en bedrijfsongevallen, en 
ongevalsonderzoek. Het geven van voorlichting en onderricht in 
toolboxmeetings en het organiseren van éénpuntslessen horen ook bij 
de taken. De VG&M-coördinator heeft een veiligheidskundige opleiding 
afgerond, maar heeft een bredere rol als coördinator van het veld van 
veiligheid, gezondheid en milieu en overlegt hierbij met andere 
disciplines. 
 
De rol van de Arbo- en Milieucoördinatoren (AMC)op het gebied van 
arbozorg lijkt zich vooral te beperken tot de inventarisatie van 
gevaarlijke stoffen. Een taak die zowel voor arbo- als milieuzaken van 
belang is. De arbotaak lijkt niet goed van de grond te zijn gekomen.  
 
Aanvankelijk speelde de bedrijfsarts/arbodienst een sleutelrol in de 
gezondheidsbewaking. Deze rol werd na ongeveer 1995 
gemarginaliseerd door outsourcing van de voordien deskundige interne 
arbodienst. Dee bedrijfsarts werd daarna vrijwel uitsluitend voor 
verzuimbegeleiding ingehuurd. 
 
De Arbeidsinspectie/Inspectie SZW heeft een controlerende, 
toezichthoudende rol, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen 
risicotoezicht en incidententoezicht (artikel 24 Arbowet). Uit de 
documenten blijkt dat de Arbeidsinspectie/Inspectie SZW geen 
structurele bemoeienis had met de NS-werkplaatsen, behalve een 
eenmalig groot inspectieproject (1995) en toezicht bij de 
asbestverwijdering. 
 
Leveranciers van verfproducten werkten samen met het Centrum 
Technisch Onderzoek van NS bij het ontwikkelen van loodvrije, 
chromaatvrije, oplosmiddelarme verfproducten, toen de 
gezondheidsrisico’s van deze bestanddelen duidelijk werden en 
wettelijke regelingen op dit terrein (de veiligheidsinformatiebladen – 
VIB’s) op komst waren. Ook leveranciers van treinstellen gaven 
duidelijke instructies voor het gebruik van verfproducten voor 
onderhoud/revisie. Ze eisten soms certificering en een hoger 
veiligheidsniveau, waardoor NS-werkplaatsen in aanmerking kwamen 
voor onderhoud van die treinstellen.  
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3.3.8.4 Toelichting 
De rol/verantwoordelijkheid van verschillende actoren wat betreft de 
naleving van gebruiken, Arbogericht beleid, zorgplicht en 
beschermingsmaatregelen wordt hier op een rij gezet. Daarbij wijkt de 
opbouw van de toelichting bij deze vraag afvan die bij andere vragen. 
Hier zullen in verband met de leesbaarheid gegevens uit wetgeving, 
documenten en gespreksverslagen per actor worden behandeld. 
 
Medewerkers  
Werknemers hebben volgens de Arbowet rechten en plichten als het 
gaat om veilig en gezond werken: het recht om te weten welke risico’s 
er zijn en welke maatregelen genomen worden. Werknemers hebben 
inzagerecht in RI&E. De belangrijkste algemene verplichtingen van de 
werknemer zijn: 

• Arbeidsmiddelen en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze 
gebruiken. 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen op een juiste manier 
gebruiken. 

• Meedoen aan voorlichting en instructie over veilig en gezond 
werken. 

• Melden van opgemerkte gevaren voor veiligheid en gezondheid. 
 
Er zijn ook specifieke verplichtingen voor werknemers wat betreft het 
werken met gevaarlijke (inclusief kankerverwekkende) stoffen (artikel 
9.3, lid 2, onder d, Arbobesluit).  
De verantwoordelijkheid van de werknemer is onder meer beschreven in 
een Gedetailleerd Veiligheids- en Milieuhandboek revisiebedrijf Haarlem 
(doc. 233, 1990 ): ‘Iedere werknemer is verantwoordelijk voor zijn 
eigen- en andermans veiligheid. Het is zijn/haar plicht de ander te 
waarschuwen als de ander de veiligheid niet in acht neemt. Wanneer er 
zich situaties voordoen waarvoor de beschermende maatregelen niet 
toereikend zijn, dan dient men de groepschef in te lichten. De 
groepschef neemt dan verdere acties in deze.’ Deze laatste verplichting 
lijkt veel op het wettelijke recht van werkonderbreking door de 
werknemer bij ernstig gevaar voor de veiligheid of gezondheid (artikel 
29 Arbowet) 
 
Direct leidinggevenden  
Bij het uitvoeren van het arbobeleid maakt de NS gebruik van direct 
leidinggevenden. De verdeling van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden van onder meer deze direct leidinggevenden moeten 
vastliggen in het arbobeleid van het bedrijf (artikel 3, lid 3 Arbowet). 
Een notitie uit 1980 (doc 69) beschrijft de rol van groepschef die 
voornamelijk een procesleider is, en hoofdmonteurs vrijgemaakt worden 
voor onder meer veiligheidstoezicht en persoonlijke veiligheid en 
mentorschap nieuwelingen en cursisten (door de groepschef 
gedelegeerd). 
 

In de procedure Werkplekinstructies 1998 (doc 333): wordt de 
verantwoordelijkheid voor uitvoering van de inspecties vastgelegd met 
specifieke checklist voor MTO-leden en voor direct leidinggevenden. 
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Leidinggevenden waren niet allemaal bekend met hun sleutelrol op 
arboterrein: “Toen ik werkplaatschef was, ging het over 
materieelbeschikbaarheid, betrouwbaarheid en geld. Ik ben ook niet 
aangesproken op kennis over veiligheid. Ik heb daarvoor geen cursus 
gehad. Na 2007 veranderde dat.” 
 
Adviseurs geven aan dat de groepschef instructies gaf. Als het te 
ingewikkeld werd, kwam de veiligheidskundige erbij. 
Werknemers wijzen ook op de sleutelrol en verantwoordelijkheden van 
de direct leidinggevenden: ”Dat zijn de eerst leidinggevenden. Daarvoor 
gelden namen als groepsleider, groepschef en teamchef. Dat zijn de 
mensen die, niet in een overall, maar in een stofjas, altijd op de 
werkvloer aanwezig zijn. Ze moeten toezien of er wordt gewerkt zoals 
het behoort, of de werkplekken schoon en ordentelijk zijn.” 
 
In Doc 1089 staat beschreven hoe vanaf 2007 de managers intensief bij 
het arbobeleid werden betrokken: ”Managers zijn veelzijdige mensen als 
aangenomen wordt dat een manager meerdere ballen tegelijk omhoog 
dient te houden. Aansturing van zijn mensen, de productie, kwaliteit, 
logistieke processen, beoordelen van zijn medewerkers, veiligheid, 
toezichthouden op de werkuitvoering, en veel meer. Eén van die ballen, 
veiligheid, is onder te verdelen in meerdere ballen. De één wat 
belangrijker misschien dan de andere, maar allemaal noodzakelijk om 
ervoor te zorgen dat de NedTrain-medewerkers na hun werk weer 
gezond naar huis gaan. NedTrain drukt het meten van 
veiligheidsprocessen, als noodzakelijke inspanningen om zo veilig en 
gezond mogelijk te werken, uit in het getal ’EPI’. De EPI-score vormt het 
geweten van het veiligheidshandelen voor NedTrain. Het cijfer EPI, dat 
staat voor Effort Performance Indicator, wordt uitgedrukt in een getal 
van 1 tot 10. Een 1 staat voor zeer slecht, een 10 voor uitmuntend, 
uiteraard gebaseerd op de normstelling. Een bijzondere aanpak, ook 
uniek in zijn soort, want bedrijven zijn vooral gefocust op 
ongevallencijfers. NedTrain uiteraard ook, maar dan als resultante van 
de inspanningen die volgens een gestructureerde aanpak onderdeel van 
de bedrijfsvoering zijn gemaakt. Veiligheid dus niet er ook even bij, 
maar onderdeel van. Daarmee is veiligheid gelijk aan de andere 
bedrijfsactiviteiten en krijgt het prioriteit als het daarmee in conflict is.” 
 
Werkgever/directie 
De werkgever is op basis van de Arbowet primair verantwoordelijk voor 
het op orde hebben van alle wettelijke onderdelen van de 
arbobeleidscyclus. De werkgever bepaalt de inhoud en stelt vast welke 
maatregelen er genomen moeten worden. De werkgever kan ook taken 
delegeren aan leidinggevenden in het bedrijf en advies vragen aan 
(externe) deskundigen en aan de OR. De OR/PVT moet onder meer met 
de RI&E en het Plan van Aanpak instemmen. Uit de NS-documenten 
blijkt de goede intentie: 
 
Een nota uit 1983 (doc 81) geeft aan hoe de implementatie van de 
Arbeidsomstandighedenwet gaat plaatsvinden, waarbij de 
beleidsdoelstellingen worden geformuleerd: ‘Zoveel mogelijk veiligheid, 
ook boven de wettelijke norm, voor zover de redelijkheidseis dat vergt. 
Arbeidsveiligheid is een taakfacet van de directie, de leidinggevenden en 
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de werknemers: alle partijen dienen bij te dragen aan de bevordering 
van de arbeidsveiligheid.’ 
 
En: ‘Bedrijfsleiding draagt zorg voor instructie, veiligheid, verstrekken 
van persoonlijke beschermingsmiddelen’ (doc 122, 1992).  
 
Bij de verzelfstandiging van NS in 1995 wordt het Arbobeleid binnen NS 
Materieel minder vooruitstrevend: de beleidsvoering wordt vastgelegd in 
een ‘Inrichtingsregel’. (doc 993). ‘De verantwoordelijkheid voor het 
arbobeleid is door directeur NS Materieel opgedragen aan het hoofd 
Sociale Zaken. Onder zijn verantwoordelijkheid zijn de opdrachten aan 
het management van NS Materieel inzake Arbo/VGW vastgelegd. Deze 
Inrichtingsregel omvat onder meer opdrachten tot het hebben van een 
RI&E, het opstellen Arbojaarverslag en een Arbojaarplan, het geven van 
voorlichting en onderricht, het voeren van overleg met de (groeps-) 
ondernemingsraad en het hebben van een contract met een deskundige 
dienst. Met het Handboek Arbo beoogt NS Materieel een 
arbozorgsysteem in te richten.  
NS materieel is ongelukkig met de vragen over aanlevering van een 
uitgebreide dataset over Arbo (doc 993): ”Anno 1996, in een bedrijf met 
een zó zakelijke inslag, pleit ik nogmaals voor herziening, c.q. 
vermindering van de uitgebreide gegevensverzameling aan het concern. 
Ik acht de meerwaarde hiervan niet in evenwicht met de administratieve 
belasting.”  
 
In 2007 (doc 760) komt een nieuwe impuls voor de 
veiligheidsorganisatie met de ‘Corusaanpak’. Het senior management 
heeft zich uitgesproken om vóór 2012 tot de beste binnen Europa te 
willen behoren. De onderhoudsafdeling van Corus in IJmuiden, waaraan 
NedTrain zich wenst te spiegelen qua veiligheidsaanpak, heeft een 
ongevallenrating van 0,3 ongevallen per 1 miljoen gewerkte uren; een 
factor 100 lager dan NedTrain. Het veiligheidsprogramma heeft 
belangrijk aan dit cijfer bijgedragen (een daling van 97 procent binnen 
drie jaar). Er komt een directiebeleidsverklaring, waarin een proactieve, 
gezondheids- en milieuhouding (VG&M) voor het beheersen van de 
VG&M-processen in nauwe samenspraak met alle medewerkers centraal 
staat. 
 
Ondernemingsraad (OR) 
De OR en de werkgever moeten met elkaar samenwerken bij het 
uitvoeren van de arbobeleidscyclus (artikel 12 Arbowet) De OR heeft 
instemmingsrecht wat betreft onder meer de RI&E en het Plan van 
Aanpak, het basiscontract met arbodienstverlening, de aanwijzing van 
een preventiemedewerker en het arbobeleid van de werkgever.  
 
Uit de NS-documenten in 1975 een verslag van een bijeenkomst over 
juridische problemen rond de persoonlijke veiligheid (doc 321): "NS 
moet om uiteenlopende redenen verplicht worden geacht tot overleg op 
verschillende niveaus en is afhankelijk van de instemming van OR en 
OO, alvorens gerechtigd te zijn tot verplichtstelling van PBM." 
Bericht in 1982 (doc 78) gaat over de inwerkingtreding van het eerste 
deel van de Arbowet per 1-1-1983 en de consequenties daarvan op de 
NS-organisatie. Bevat uitgebreide beschrijving van de samenwerking 
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tussen werkgever en de medezeggenschapsorganen (inclusief 
werkoverleg) en werknemers.  
 
In ‘Realisatie Arbo 1995’ (doc 993) wordt het overleg over arbozorg met 
werknemersvertegenwoordiging beschreven: ”Drie keer per jaar overleg 
tussen managementvertegenwoordiger en de VGWM-commissie van de 
Groepsondernemingsraad. De belangrijkste onderwerpen die in 1995 ter 
sprake zijn geweest waren: het raamcontract met de Arbodienst, 
omgaan met asbest, leeftijdsbewust personeelsbeleid, schadelijke 
stoffen en de registratie daarvan en de implementatie van het 
Arbozorgsysteem.” 
 
Adviseur: ”De ene werkplaats kon wel door één deur met de OR, de 
andere niet. Hetzelfde gold op centraal niveau. We hebben een manager 
gehad, dat was water en vuur met de OR. Tot medio 2009 werd er op 
een hoger niveau afspraken gemaakt. Nu is het allemaal lokaal.” 
 
Lijn: ”De OR lette heel fanatiek op asbest en componenten.” 
 
Werknemer: ”Binnen de medezeggenschap was er altijd een 
afgescheiden club, de VGW-commissie (veiligheid, gezondheid en 
welzijn). Die zat ook in het overleg met de HSE-adviseur lokaal en 
binnen de ondernemingsraad, dus een niveau hoger, had je ook nog een 
VGW-afdeling.” 
 
Veiligheidsfunctionarissen 
De structuur van de Veiligheidsdienst is beschreven in de Beleidsnota 
Arbeidsveiligheid uit 1983 (doc 81). Die geeft aan hoe de implementatie 
van de Arbeidsomstandighedenwet gaat plaatsvinden. Daarbij worden 
de beleidsdoelstellingen geformuleerd (zo veel mogelijk veiligheid, ook 
boven de wettelijke norm, voor zover de redelijkheidseis dat vergt) en 
de organisatorische aanpak. De nota geeft een overzicht van de 
Veiligheidsdienst met een specificatie van de taken van de Centrale 
adviesgroep persoonlijke veiligheid en de veiligheidskundige in de 
werkplaats met prioriteitstelling van de veiligheidskundige adviezen. 
 
Veiligheidskundigen adviseren en verlenen bijstand aan de werkgever, 
werknemers en het vertegenwoordigend overleg op 
arbeidsveiligheidsterrein, zowel gevraagd als ongevraagd. De taken zijn 
op het gebied van beleid, toetsing, coördinatie en specialistische 
activiteiten, zoals analyse van arbeidsrisico’s en ongevalsmeldingen. 
 
1989 (doc 122), Hoofdwerkplaats Haarlem: ”Veiligheidskundige helpt 
mee beleid te bepalen en is direct aanspreekpunt voor alle 
medewerkers.” Vóór 1990 waren Haarlem en Tilburg de enige locaties 
met veiligheidskundigen.  

Met de invoering van Balance worden veiligheidskundigen ingezet als 
VG&M deskundige, een bredere taakstelling zoals beschreven in een 
Service Level Agreement Veiligheid, Gezondheid & Milieu NedTrain 2011 
(doc 765). 
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De Veiligheid Gezondheid & Milieucoördinator 
De VGM-coördinator heeft als functie het bevorderen van VG&M via 
adviseren, motiveren en stimuleren. Primaire taak: deskundige 
ondersteunende werkzaamheden op gebied van Veiligheid, Gezondheid 
(arbeidshygiëne) en Milieu. De ondersteunende taken betreffen RI&E en 
Taak Risico Analyse, Milieumanagementprogramma, melding van milieu-
incidenten en bedrijfsongevallen, evenals ongevalsonderzoek. 
Voorlichting en onderricht in toolboxmeetings en éénpuntslessen is een 
andere ondersteunende taak.  
Adviseur: ”Onze taak als preventiecoördinator was om de manager aan 
te spreken als hij zijn toezichthoudende taak niet goed uitvoerde. Wij 
waren als preventiecoördinator ook lid van het lokale managementteam. 
Toen we in 2008 met dat systeem begonnen, had NedTrain tussen de 
100 en 150 ongevallen met verzuim per jaar. En in de laatste jaren, 
2015/2016, waren dat zes. In de eerste vier, vijf jaar is er wel een groot 
verschil gemaakt. Chroom-6 was geen aandachtsprobleem van 
veiligheid. Het is ons gewoon overkomen, we hebben het over het hoofd 
gezien.” 
 
Arbo- en Milieucoördinator (AMC) 
De rol van AMC’ers op het gebied van arbozorg lijkt zich vooral te 
beperken tot de inventarisatie van gevaarlijke stoffen, een taak die 
zowel voor arbo als milieuzaken van belang is. Deze functie is niet goed 
van de grond gekomen. Taakomschrijving van de arbo- en 
milieumedewerker in 1992 (doc 148): ”Hij is verantwoordelijk voor de 
advisering richting alle niveaus in de werkplaats. Deze medewerker is 
bevoegd om alle procesverantwoordelijken aan te spreken op het 
afwijken van het proces in relatie tot wet- en regelgeving.”  
 
Evaluatierapport Arbo- en Milieucoördinator 1994 (doc 226) gaat vooral 
over capaciteitsplanning. Milieutaken en inbedding in de organisatie zijn 
goed omschreven; de arbotaken mager en de relatie met de arbodienst 
zijn niet helder. 
 
Een document uit 1993 (doc 197) omschrijft de onduidelijke arbo-rol 
van AMC (arbo- en milieu coördinator) en signaleert een slechte 
samenwerking met bedrijfsarts op sommige plaatsen. De wijze waarop 
de functie wordt ingevuld lijkt van werkplaats tot werkplaats te 
verschillen. Uit Onnen wordt een reeks goede rapporten van de AMC‘er 
in de documentatie aangetroffen. Het gaat onder meer over melk 
drinken van schilders met als doel schadelijke stoffen te neutraliseren. 
Deze maatregel wordt dringend afgeraden en een beter masker voor 
adembescherming wordt voorgesteld (doc 256, 1995). Ook wordt een 
heldere procedure voor het melden en registreren van arbeidsongevallen 
en beroepsziekten voorgesteld en een ambitieus Arbo-jaarplan 1996 
gepresenteerd (doc 284). 
 
Bedrijfsarts/arbodienst 
Aanvankelijk speelde deze een sleutelrol in de gezondheidsbewaking, 
zoals dit in de Veiligheidswetgeving was vastgelegd. In een beschrijving 
van de taken van de Afdeling Bedrijfsgezondheidszorg uit 1975 (doc 
40): ‘Het bevorderen en bewaken van het zich welbevinden van de 
werknemer bij NS. In dit streven wordt ook op de arbeid en de 
arbeidsomstandigheden en -omgeving van de NS’er de aandacht gericht. 
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Met name wordt nagegaan welke last te verrichten arbeid voor de 
werker betekent; of bij de uitvoering van de dagtaak frequent 
lichaamshoudingen worden aangenomen die als ongewenst worden 
aangemerkt (statische werkhoudingen); of de belasting mede bepaald 
wordt door de arbeidsomstandigheden en omgevingsinvloeden, 
bijvoorbeeld (hoge) temperatuur- (hoge) luchtvochtigheid - onveilige 
situaties - lawaai - trillingen - schadelijke stoffen, gassen of dampen - 
enzovoort. Aan de bovengenoemde factoren wordt in arbeidsbelasting 
onderzoeken, welke door de afdeling Bedrijfsgezondheidszorg worden 
uitgevoerd, aandacht besteed.' 
 
Een adviseur bedrijfsarts gaf aan dat de groepschef het toezicht op de 
veiligheidsvoorschriften hield, maar ook zelf veel op de werkplek kwam 
en dan toezicht hield: ”Als ik de werkplaats inging en je zag iemand 
zonder zijn bril staan slijpen, dan maakte je ze er wel op attent.” 
 
Vanaf 1994 lijkt de sleutelrol van de bedrijfsarts te vervagen; deze rol 
marginaliseerde en de bedrijfsarts werd vrijwel uitsluitend voor 
verzuimbegeleiding ingezet. Dit komt onder meer door het contract met 
de deskundige dienst (doc 993,994) over levering van een aantal 
‘standaard-Arbozorg-producten’: het basispakket met een looptijd van 
twee jaar. Het gaat om een bedrijfsoriëntatiebezoek, 
verzuimbegeleiding, verzuimcontrole, re-integratie en een 
bedrijfsgezondheidkundig spreekuur. In het laatste contract staat ook 
registratie van ongevallen en beroepsziekten. De oriëntatie op 
gezondheidsbewaking en preventie lijkt afwezig. 
 
Een lijnfunctionaris over de bedrijfsarts/arbodienst: “Arbo Unie is qua 
deskundigenondersteuning eigenlijk alleen maar betrokken bij een 
bedrijfsfysiotherapeut en een bedrijfsarts, het verzuimstuk zeg maar. En 
verder hadden we als Lijnwerkplaats onze eigen interne arbeidsdienst 
met ingehuurde medici. De hele preventie en RI&E werd in eigen beheer 
gedaan.” 
 
Arbeidsinspectie/Inspectie SZW 
De AI/I-SZW heeft een controlerende, toezichthoudende rol, waarbij 
onderscheid gemaakt wordt tussen risicotoezicht en incidententoezicht 
(artikel 24 Arbowet). Uit de documenten blijkt dat de 
Arbeidsinspectie/Inspectie SZW geen structurele bemoeienis had met de 
NS-werkplaatsen, behalve een eenmalig groot Inspectieproject (1995). 
Enkele conclusies: ”Niet alle risico’s worden in voldoende mate beheerst. 
De risico’s zijn ook niet allemaal even goed bekend bij degenen die 
verantwoordelijk zijn voor de beheersing daarvan of bij degenen, die er 
in directe zin mee te maken hebben. Opvallend is dat de orde en netheid 
(meestal ook een uiting van goede discipline op arbogebied) op veel 
plaatsen - maar in sterkere mate in de werkplaatsen - veel te wensen 
overlaat.” 
De Arbeidsinspectie was nauw betrokken bij de inrichting van de 
Asbestloods voor het verwijderen van asbest uit treinstellen in Haarlem. 
Een adviseur: ”Ja, in overleg met de Arbeidsinspectie die er steeds bij 
zat, zijn steeds die vereiste maatregelen genomen. Een extern bedrijf 
heeft toen de hele loods schoongemaakt van mogelijke asbestdeeltjes.” 
In sommige Arbojaarverslagen wordt melding gemaakt van een bezoek 
van een arbeidsinspecteur. 
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- In 1993 (doc 1159) stelde de Arbeidsinspectie vast dat de NS 
vrijwel geen meldingen doet van (vermoede) beroepsziekten. 
Vastgesteld werd dat noch door het management noch door de 
arbodienst een goede procedure voor melding van (vermoede) 
beroepsziekten is ingevoerd. 
 

Leveranciers 
Leveranciers van verfproducten werkten samen met het Centrum 
Technisch Onderzoek van NS bij het ontwikkelen van loodvrije, 
chromaatvrije oplosmiddelarme verfproducten toen de 
gezondheidsrisico’s van deze bestanddelen duidelijk werden en 
wettelijke regelingen op dit terrein op komst waren. Ook leveranciers 
van treinstellen gaven duidelijke instructies voor gebruik van 
verfproducten bij onderhoud en revisie. Soms eisten ze certificering en 
een hoger veiligheidsniveau waardoor NS-werkplaatsen in aanmerking 
kwamen voor onderhoud.  
 
Het CTO (Centrum Technisch Onderzoek) startte in 1987 en 1988 (doc 
303 en 304) een overleg met de verfindustrie om tot de gele NS-kleur 
zonder lood- en chromaat houdende pigmenten te komen. Een 
vergelijkend onderzoek werd uitgevoerd naar roestwerende verven 
zonder chromaat houdende pigmenten. Invoering van loodchromaat 
vrije gele aflak werd geëffectueerd. 
 
In het Jaarplan 2002 Kwaliteit Arbo, Milieu en Spoorveiligheid. RB 
Haarlem (doc 1201) werd als knelpunt onvoldoende kennis 
geconstateerd en werden plannen beschreven voor training en instructie 
met als doel het op VCA-niveau brengen van organisatie en 
werkmethoden. Dit in verband met de certificeringseisen en aanvraag 
Q1-status, preferente leverancier: Deutsche Bahn (DB)  
 
Het onderhoudsvoorschrift van de producent Bombadier (2004) begint 
met een stuk over Gezondheid en Veiligheid met de noodzaak van 
oogbescherming, handschoenen en het dragen van een masker met 
koolstoffilter. Aangegeven wordt om een waarschuwingsbord met 
'schilderwerk' plaatsen. Duidelijke waarschuwing van deze leverancier 
van treinstellen; goede bescherming is noodzakelijk en goede ventilatie 
is essentieel. 
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Deskundige Ondersteuning Arbozorg  
Vanaf 1951 tot 1996 had NS een eigen (interne) arbodienst. Op iedere 
vestiging bestond een team, bestaande uit een bedrijfsarts, een 
bedrijfsverpleegkundige en een maatschappelijk werker. ‘De bedrijfsarts 
speelt niet alleen een rol bij de begeleiding van arbeidsongeschikt 
personeel, doch bewaakt tevens de arbeidsomstandigheden uit oogpunt 
van ergonomie en gezondheid’ (boekje Tilburg 1977). Maandelijks werd 
een landelijk overleg tussen de bedrijfsartsen georganiseerd.  
Centraal (in Utrecht) werkten psychologen, veiligheidskundigen als 
Centrale NS Veiligheidsdienst, ergonomen en arbeidshygiënisten als 
Centrale Adviesgroep Ergonomie. De bedrijfsgezondheidsdienst was 
samen met de Centrale adviesgroep Ergonomie, de Centrale NS 
Veiligheidsdienst en de bedrijfspsychologen onderdeel van de Service 
Eenheid Arbeidsomstandigheden, de “Rolls-Roys onder de 
arbodiensten”, zoals een bedrijfsarts trots memoreerde.  
 
Met de verzelfstandiging van NS in 1995 en de marktwerking 
veranderde dit.  
In 1996 was de fusie tussen SE Arbo van NS met de arbodienst van 
Phillips en de Rijks Bedrijfs Gezondheids Dienst (RBGD) tot Arbo 
Management Groep (AMG). NS nam diensten af van AMG. 
De bloeiende ergonomie afdeling ging zelfstandig verder onder de naam 
Intergo. 
Binnen de werkplaatsen werden rond 1995 Arbo- en Milieucoördinatoren 
(AMC-ers) aangesteld. Daarbij was de milieutaak duidelijker vastgelegd 
dan de arbotaak; samenwerking met de arbodienst verliep moeizaam.  
AMG fuseerde in 1999 met Arbogroep GAK onder de naam Achmea 
Arbo; NS nam een beperkt aantal ‘arboproducten’ af van Achmea Arbo, 
vooral ziekteverzuimbegeleiding 
In 2004 kwam via een aanbestedingsprocedure een contract met Arbo 
Unie tot stand en later met andere, via driejaarlijkse, aanbestedingen. 
Medische keuringen via een andere dienst ‘Zorg voor de Zaak’. De 
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verstrekt een erkenning 
namens de minister, indien het keuringsinstituut voor onder meer 
machinisten voldoet aan de eisen… 
In 2018 sloot NS een contract met Arbo Active (onderdeel van Active 
Health Group) 
 
Na 1995 lijkt de arbozorg op een dood spoor te zitten. Er is frictie tussen 
veiligheidskundigen en SE Arbo. De financiële ruimte is beperkt en 
arbozorg wordt als een kostenpost beschouwd. Door certificeringseisen 
en hoge ongevallencijfers komt hierin in 2005 verandering met de 
aanstelling hogere veiligheidskundigen op de werkplaatsen met een 
centrale afdeling Veiligheid Gezondheid & Milieu (VG&M). De hogere 
veiligheidskundige wordt als één van de kerndisciplines leidend in de 
arbozorg, mogelijk gemaakt door wijziging Arbowet (1 juli 2005): 
deskundige dienstverlening op basis van maatwerk. Niet langer zijn 
bedrijven verplicht zich aan te sluiten bij een externe arbodienst, maar 
kunnen ze (onder voorwaarden, zoals instemming van de 
Ondernemingsraad) ook ervoor kiezen om incidenteel zelfstandige Arbo 
deskundigen in te schakelen (zoals bedrijfsartsen, of 
arbeidshygiënisten). Van de centrale rol van bedrijfsartsen is weinig 
meer over.  
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In een directiebeleidsverklaring in 2007 werd de ‘Corusaanpak’ met de 
arbeidsveiligheid van het staalbedrijf in IJmuiden als voorbeeld omarmd. 
Het systeem BALANCE werd geïntroduceerd met een opleidingsbudget 
van € 2.000.000,-. Daarnaast is in samenwerking met Arbo Unie een 
goed RI&E-instrument ontwikkeld en een helder beleid Toelating 
Gevaarlijke stoffen met toetsing en taak-risicoanalyse tot stand 
gekomen. Sommige werknemers vinden BALANCE een papieren tijger, 
maar uit de meeste interviews komt naar voren dat de Arbozorg 
hiermee sterk is verbeterd. 
 

3.3.9 Onderzoekvraag 9: Bekendheid met normen, beleid en regelgeving 
omtrent werken met chroom-6 

3.3.9.1 Vraag 
Waren de werknemers op de hoogte van de vigerende normen, beleid 
en regelgeving omtrent het werken met stoffen die chroom-6 bevatten? 
 

3.3.9.2 Beoordelingskader 
Bij deze vraag staat niet de kennis over de gezondheidsrisico’s centraal, 
maar of de medewerkers in het onderhoudsproces op de hoogte waren 
van de regels voor het werken met stoffen die chroom-6 bevatten. 
Natuurlijk mag worden verondersteld dat kennis van die regels ook 
kennis impliceert van de gezondheidsrisico’s. De kennis over de 
gezondheidsrisico’s bij de medewerkers komt in onderzoeksvragen 1a en 
1b expliciet aan bod. De kennis over de regels bij de werknemers zal op 
dezelfde wijze worden beoordeeld als de kennis van de 
gezondheidsrisico’s bij deze groep. De verwachting is dat deze kennis bij 
de medewerkers niet altijd uit documenten zal blijken. 
 

3.3.9.3 Antwoord 
Er zijn geen documenten aangetroffen waaruit expliciet blijkt of kan 
worden afgeleid dat de medewerkers op de hoogte waren van de 
normen, het beleid en de regelgeving rond het werken met stoffen die 
chroom-6 bevatten. Dat wil niet zeggen dat er geen enkele kennis was 
bij medewerkers over gezondheidsrisico’s van chroom-6, want dat is 
immers al gebleken bij de beantwoording van de onderzoeksvragen 1a 
en 1b (zie 3.3.1). Bij onderzoeksvraag 9 gaat het om de kennis van de 
normen, het beleid en de regelgeving. In twee documenten (uit 1995 en 
2002) kan wellicht ervan sprake zijn, dat medewerkers deze kennis 
hadden kunnen hebben. Dit laat zich echter uit die documenten niet 
onomstotelijk vaststellen.  
 
Ook uit de interviews en groepsgesprekken is niet expliciet gebleken dat 
de medewerkers op de hoogte waren van de vigerende normen, beleid 
en regelgeving voor het werken met stoffen die chroom-6 bevatten. 
Tenminste: niet tot aan de periode waarin de chroom-6-problematiek bij 
NS in de openbaarheid kwam. Gelet op de onwetendheid over de 
mogelijkheid van blootstelling aan chroom-6 is dat niet verrassend. Dat 
wil niet zeggen dat er geen enkele kennis was bij de medewerkers, 
adviseurs of lijnfunctionarissen over normen, beleid en regelgeving over 
de omgang met gevaarlijke stoffen in zijn algemeenheid, dus niet 
specifiek over chroom-6.  
Uit de gesprekken is gebleken dat deze kennis niet bij iedereen 
aanwezig was. Bij degenen die daarover wel kennis hadden, is het 
oordeel over de effectiviteit van het beleid en de regelgeving binnen 
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NedTrain/NS ambivalent: een deel was daarover positief en een ander 
deel negatief, omdat het niet of nauwelijks gevolgen had voor de 
dagelijkse praktijk. Deze kennis was opgeslagen in handboeken, 
werkinstructies en kwaliteitssystemen als BALANCE. BALANCE zou 
volgens enkele deelnemers rond 2007 zijn ingevoerd bij 
NedTrain/NS128. Het doel van BALANCE was veiligheidsprocessen 
continu meetbaar te maken en daardoor de veiligheidscultuur te 
verbeteren. Een deelnemer (adviseur) meldde dat er twee stromingen 
waren wat betreft de betekenis van BALANCE. De ene stroming zegt dat 
veiligheid door BALANCE continu de aandacht heeft en tot een 
cultuurverandering heeft geleid. De andere stroming ziet het vooral als 
een administratief ritueel.  
 

3.3.9.4 Toelichting 
 Documentanalyse vraag 9 

Deze toelichting blijft beperkt tot slechts twee documenten. Een 
expliciete verwijzing naar het kennisniveau van de medewerkers over 
normen, beleid en regelgeving over stoffen die chroom-6 bevatten, zijn 
immers niet aangetroffen in de documentenreeks. Hoewel deze kennis 
zich niet direct op basis van de DA laat vaststellen, kennen twee 
documenten een inhoud die ruimte biedt voor de mogelijkheid dat 
medewerkers of een deel van de medewerkers kennis hadden van de 
normen, beleid en regelgeving over stoffen die chroom-6 bevatten. 

• Het eerste document is het Arbojaarverslag van Lijnwerkplaats 
Leidschendam over 1994, verschenen in 1995. Daarin worden de 
resultaten van het Arbojaarplan 1994, in een vast ritme, 
gepresenteerd. Over gevaarlijke stoffen wordt gesteld:  

 
’Knelpunt 5  : Gebrek aan Kennis Arbo-zaken 
Prioriteit  : 6 
Oplossing  : Voorlichting i.s.m. Arbocommissie 
Verantwoordelijke : Amc 
Opmerkingen : voorbeeld; werken met gevaarlijke stoffen, 
info 

over nieuwe stoffen 
Resultaat  : loopt’ 

 
• Er is onduidelijkheid wie deze voorlichting heeft gehad en of deze 

ook was gericht op Cr-6 (doc 253). 
• Het andere document is het milieujaarverslag van Haarlem over 

2001, verschenen in 2002. Daarin staat: ‘In het tweede kwartaal 
2001 is een VGWM/VCA-cursus opgestart door de afdeling KAM. 
Alle medewerkers van de uitvoerende afdelingen zullen hieraan 
deelnemen. In 2002 zullen circa zestig medewerkers worden 
opgeleid in het werken met gevaarlijke stoffen’ (doc 435). Ook 
hier is onduidelijkheid over de inhoud van de cursus, of de cursus 
ook is gegeven en wie eraan heeft deelgenomen. 

  

 
128 Een respondent verklaarde dat Balance alleen bij NedTrain en NS-materieel zou zijn ingevoerd. 
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 Aanvullende analyse vraag 9 
Medewerkers 
Ongeveer de helft van de respondenten zegt op de hoogte te zijn van 
het bestaan van handboeken, werkinstructies of van het 
kwaliteitssysteem Balance. Binnen deze functiegroep zijn ook de twee 
stromen zichtbaar. De respondenten die redelijk positief erover 
oordelen, zeggen bijvoorbeeld dat het Balance-systeem mede heeft 
bijgedragen aan de verbetering van de voorzieningen en de 
werkzaamheden. Of dat men nu elkaar meer aanspreekt op houding en 
gedrag. Dat zou iets van de laatste paar jaar zijn. Een onderdeel van het 
veiligheidsbeleid is het lopen van veiligheidsronden. Als er ergens iets 
niet goed was, werd dat proces stilgelegd (de rode kaart werd 
getrokken) en moest dat eerst worden opgelost. Dan mocht pas verder 
worden gewerkt. Degenen die twijfels hebben over de betekenis van 
Balance of andere systemen voor de dagelijkse praktijk wijzen vooral op 
het papierenkarakter ervan. Er zou vooral worden gecontroleerd of de 
papieren goed waren ingevuld. Men zou niet komen kijken hoe je je 
werkt doet. Uit onder meer de veiligheidsronden werd informatie 
verzameld die dan op ‘Balance-borden’ werd opgenomen. Deze werden 
in de werkplaatsen geplaatst. Een respondent meldde dat hij er soms 
naar keek. Er zou dan informatie zijn vermeld van vijf jaar geleden. 
Over het algemeen lijkt de veiligheidscultuur de laatste jaren te zijn 
verbeterd, waarbij die verbetering vooral is ingezet na 2007/2008. Dat 
de medewerkers voor die tijd niets wisten over normen, beleid en 
regelgeving voor het werken met stoffen die Cr-6 bevatten, is 
voorstelbaar. Velen vertelden immers dat in het verleden, in de jaren 
negentig en eerder, veel werkzaamheden door elkaar worden 
uitgevoerd. Bij straalwerkzaamheden bijvoorbeeld waren medewerkers 
in de nabijheid die andere werkzaamheden onbeschermd uitvoerden. 
 

“Toen ik kwam, stond de vakman gewoon zonder masker te spuiten of 
te schuren. Dat doe je dan ook, omdat je dat ziet. Je weet niet beter. In 
2003 ben ik er komen werken. Toen deden ze dat nog. Maar die tijd was 
zo. Je komt binnen als 16- of 17-jarige en groeit gewoon op in die 
cultuur. Achteraf blijkt dat veel dingen niet goed waren.” 
 
Adviseurs / Lijn 
De informatie voor deze twee functiegroepen komt, wat deze 
onderzoeksvraag betreft, in grote lijnen zodanig met elkaar overeen, dat 
deze gezamenlijk wordt behandeld. Ook bij deze twee groepen is geen 
directe informatie beschikbaar waaruit blijkt dat de medewerkers (vóór 
2014/2015) op de hoogte waren van de normen, beleid en regelgeving 
bij NS voor het werken met stoffen die Cr-6 bevatten. Wel werd door 
een respondent gemeld dat er bijzondere aandacht was voor bepaalde 
stoffen in verf, zoals asbest en cadmiumgeel. Bij de RI&E, die verplicht 
was, hoorde ook een inventarisatie van gevaarlijke stoffen, waarvan dan 
productinformatiebladen werden gemaakt. 
Vrijwel iedereen is op de hoogte van het bestaan van het 
(veiligheids)systeem ‘Balance’ en zijn opvolgers (Balance 2.0 en 3.0). Al 
vindt een enkeling dat het soms wat te ver is doorgeschoten, wordt de 
betekenis ervan voor de dagelijkse veiligheidspraktijk, in tegenstelling 
tot de medewerkers, meer eenduidig als positief beoordeeld. Dat blijkt 
onder meer uit de volgende citaten uit gespreksverslagen: 
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“BALANCE 1.0, dat was toen wereld veranderend. Zoals ik eerder 
aangaf: we hadden dertig soorten handschoenen. Met BALANCE 2.0 
zorgden we dat het aantal beperkt werd en dat alle RIE’s op orde waren. 
Er werd echt gestuurd op negen kpi’s. Er veranderde heel veel.” 
 
“Er was een enorme cultuurverandering, onder andere door BALANCE, 
hoewel we dat hier en daar wat doorgeschoten vonden.” 
 

3.3.10 Onderzoekvraag 10: Beschermingsmiddelen 
3.3.10.1 Vragen 

Onderzoeksvraag 10 is onderverdeeld in twee subvragen: 
10a: Waren er adequate beschermingsmiddelen beschikbaar en werden 
deze daadwerkelijk gebruikt?  
10b: Welke beschermingsmaatregelen werden/worden bij de NS 
toegepast om (ex-)werknemers te beschermen tegen blootstelling aan 
chroom-6 en zijn deze toegepast conform de arbeidshygiënische 
strategie?  
 

3.3.10.2 Beoordelingskader 
In de Arbowet 1980 (artikel 3, lid 1, onder c. - Algemene zorg voor 
veiligheid, gezondheid en welzijn in verband met de arbeid) stond: ’Het 
gebruik van werktuigen, machines, toestellen en overige hulpmiddelen 
bij de arbeid, alsmede van stoffen die gevaar kunnen opleveren voor de 
veiligheid en de gezondheid van de werknemer moet worden vermeden; 
indien zulks niet kan worden vermeden, moeten die gevaarlijke 
werktuigen, machines, toestellen onderscheidenlijk stoffen en overige 
hulpmiddelen worden gebruikt, waarbij het gevaar zo ver mogelijk is 
beperkt als redelijkerwijs kan worden gevergd.’ 
In artikel 3 van de Arbowet werd de arbeidshygiënische strategie 
ingevoerd: werkgevers moeten volgens een arbeidshygiënische strategie 
de veiligheid en gezondheid van werknemers beschermen. De 
arbeidshygiënische strategie is een hiërarchisch stelsel van 
beheersmaatregelen voor risico’s. Hierbij wordt allereerst naar de bron 
van het probleem gekeken. Als daaraan niets kan worden gedaan, zijn 
andere maatregelen mogelijk. 
Stappen in de arbeidshygiënische strategie die het beoordelingskader 
van onderzoeksvraag 10 vormen, zijn: 

• Maatregelen aan de bron, zoals het vervangen van een 
schadelijke stof door een veiliger alternatief.  

• Collectieve maatregelen, zoals afscherming van ruimten, 
ventilatie of plaatselijke afzuiging. 

• Individuele maatregelen en organisatorische veranderingen die 
het risico verminderen. 

• Persoonlijke beschermingsmiddelen (middelen als 
ademhalingsbescherming, handschoenen of beschermende 
kleding die het lichaam beschermen). 

 
De maatregelen op de verschillende niveaus hebben nadrukkelijk een 
hiërarchische volgorde. De werkgever moet dus eerst de mogelijkheden 
op hoger niveau onderzoeken, voordat besloten wordt tot maatregelen 
op een lager niveau. Het is alleen toegestaan naar een lager niveau te 
gaan als daarvoor goede redenen zijn (technische, uitvoerende en 
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economische redenen). Dit is het redelijkerwijs-principe. Die afweging 
geldt voor elk niveau opnieuw.  
Uitzondering hierop vormen risico's van carcinogenen, biologische 
agentia, en mutagene en reprotoxische stoffen (CMR). Dan mag alleen 
een stap lager in de hiërarchie worden gedaan als een hogere maatregel 
technisch niet uitvoerbaar is. Economische oorzaken mogen voor deze 
groep ook niet worden aangewend als reden voor een lager 
maatregelenniveau. Dit is ook van toepassing op chroom-6-
verbindingen. 
 

3.3.10.3 Antwoord 
10a  
Allerlei persoonlijke beschermingsmiddelen (kleding, handschoenen, 
adembescherming) waren in ruime mate beschikbaar, maar toezicht en 
draagdiscipline liet soms te wensen over. 
 
10b  
Bij veel werkzaamheden werden persoonlijke beschermingsmiddelen 
zoals adembescherming gebruikt. Dit is het laagste niveau van de 
arbeidshygiënische strategie. In de loop der tijd zijn collectieve 
maatregelen ingevoerd, zoals bronafzuiging op schuurapparaten. Vooral 
het laatste decennium is daarbij gezocht naar innovatieve maatregelen, 
zoals een afzuigraam. Een belangrijke individuele maatregel, het 
scheiden van werkzaamheden, is bij renovatie, ver- en nieuwbouw van 
werkplaatsen doorgevoerd. 
 
De beheersmaatregelen volgen niet uit een beoordeling van de 
blootstelling aan chroom-6. Deze zogenoemde Nadere 
inventarisatieverplichting is, zoals ook aangegeven in beantwoording 
van onderzoeksvraag 3 (zie 3.3.3), pas uitgevoerd sinds de chroom-6-
problematiek bekend is. Hierdoor ontbrak het lange tijd aan een 
onderbouwing van de gekozen beheersmaatregelen en hadden de 
deelnemers geen inzicht in de gezondheidsrisico’s door de blootstelling 
aan chroom-6. 
 
In het verleden was weinig aandacht voor indirecte blootstelling. 
Medewerkers zonder PBM werden blootgesteld aan chroom-6 door de 
werkzaamheden van een collega in de nabijheid. Met het scheiden van 
werkprocessen wordt deze blootstelling tegenwoordig beter beheerst.  
 
In de Hoofdwerkplaats Haarlem wordt (altijd al) het grote onderhoud en 
renovaties uitgevoerd onder optimale condities. Dit betekent niet dat in 
de onderhoudswerkplaatsen geen blootstelling aan chroom-6 meer kon 
zijn. Vooral het kleinschalig herstelwerk, het ‘postzegelen’, kon nog 
steeds plaatsvinden (tot 2015). Uit de documenten en gesprekken is 
niet duidelijk geworden of een landelijk beleid is ingesteld waarin staat 
welke werkzaamheden alleen nog in Haarlem mogen worden uitgevoerd. 
 

3.3.10.4 Toelichting 
 Documentanalyse 
Onderzoekvraag 10b gaat over alle beschermings-/beheersmaatregelen 
die werden/worden toegepast om (ex-)werknemers te beschermen 
tegen blootstelling aan chroom-6. Onderzoekvraag 10a zoomt in op het 



RIVM-rapport 2022-0025 

Pagina 137 van 195 

gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen als onderdeel daarvan, 
zoals het dragen van een stofmasker.  
 
Beide onderzoekvragen worden hierna volgens de stappen van de 
arbeidshygiënische strategie beantwoord.  
 
10a Persoonlijke beschermingsmiddelen vormen de laatste trap van de 
arbeidshygiënische strategie. Die arbeidshygiënische strategie was 
onderdeel van de Arbowet en werd in 1980 ingevoerd. Daarvoor bestond 
al speciale aandacht voor veilig werken met verfproducten in verband 
met het risico op loodvergiftiging, maar ook andere gevaarlijke 
bestanddelen. Die aandacht richtte zich op hygiëne en persoonlijke 
bescherming. Zie volgende alinea’s die uit onderzoekvraag 5b komen. 
 
In 1939 werd met het Veiligheidsbesluit loodwit stringente voorschriften 
gegeven over het werken met loodhoudende en in het algemeen giftige 
verf, waarbij regels gesteld werden bij het aanbrengen, schuren, bikken 
en afkrabben van giftige verf. 
 
In het Veiligheidsbesluit Fabrieken en Werkplaatse (1939) vielen 
werkplaatsen waar met giftige verf werd gewerkt onder de schadelijke 
werklokalen van Categorie B met voorschriften met het oog op ‘het 
voorkomen van vergiftiging, besmetting of beroepsziekten’. Voor 
Categorie B-lokalen gold dat er goede wasgelegenheid moest zijn, dat 
wekelijks geschikte werkkleding moest worden verstrekt. Dat bij gebruik 
van giftige stoffen dit door etikettering moest worden aangegeven, dat 
beschuttingsmiddelen ter beschikking moesten worden gesteld en dat er 
niet mocht worden gegeten. 
 
Bronmaatregelen 
Het vervangen van chroom-6 wordt besproken bij onderzoekvraag 4: 
‘Welke afwegingen hebben plaatsgevonden over het al dan niet blijven 
toepassen van chroom-6, toen de effecten op de gezondheid bekend 
werden?’ Uit de beantwoording van die vraag blijkt dat eind jaren 
zeventig/begin jaren tachtig afwegingen worden gemaakt over het 
gebruik van chroom-6. De afweging is dan nog vooral ingegeven op 
basis van corrosiepreventie. In de jaren negentig wordt gezocht naar 
een alternatief voor chroom-6 op basis van de schadelijkheid voor mens 
en milieu. In 2017 wordt de noodzaak van een alternatief aangegeven 
op basis van een wettelijk verbod op het gebruik van chroom-6. Het 
volgende kader schetst de achtergrond over oppervlaktebehandeling bij 
NS.  
 

Chroom-6 bij oppervlaktebehandeling NS 
Bij NS zijn chroom-6-verbindingen op verschillende manieren toegepast 
bij oppervlaktebehandeling: 
 
Zinkchromaat als primer in de onderlaag met goed anticorrosieve 
eigenschappen, waarmee het kale staal wordt behandeld. Dit als 
alternatief voor loodmenie dat sinds 1990 in de EU is verboden. Met het 
Besluit Kankerverwekkende Stoffen en Processen, 1994, bestaat een 
vervangingsplicht kankerverwekkende stoffen, waaronder de chroom-6-
verbindingen als zinkchromaat, tenzij dat technisch onuitvoerbaar is. 
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Loodchromaat als pigment, verantwoordelijk voor de helgele kleur van 
de rijtuigen vóór 1990. 
Het COT (Centrum Technisch Onderzoek) startte in 1987 en 1988 (doc 
303 en 304) met overleg met de verfindustrie om tot de gele NS kleur 
zonder lood- en chromaathoudende pigmenten te komen. Een 
vergelijkend onderzoek werd uitgevoerd naar roestwerende verven 
zonder chromaathoudende pigmenten. Invoering van loodchromaat vrije 
gele aflak werd geeffectueerd. Na 1994 werd bij inventarisatie van 
gevaarlijke stoffen incidenteel nog een pot verf met zinkchromaat of 
loodchromaat aangetroffen.  
Voor oppervlaktebehandeling van aluminium is het moeilijk om 
alternatieve oppervlaktebehandeling systemen te vinden. Hierdoor zijn 
onder strenge voorwaarden chroom-6-verbindingen bij deze toepassing 
nog toegestaan, bijvoorbeeld in de vliegtuigindustrie (KLM, Koninklijke 
Luchtmacht). Bij NS wordt weinig of geen aluminium toegepast. 
Hierdoor wordt chroom-6 bij NS alleen aangetroffen in oude verflagen 
en twee andere toepassingen: rvs lassen en branden en handling van 
oude houten spoorleggers. 
 
Andere toepassingen:  
Chroom is ook een bestanddeel van roest vast staal (ongeveer 11 
procent). Hierdoor kan bij lassen of branden van rvs ook blootstelling 
aan chroom-6 plaatsvinden. 
Ook oude houten spoorleggers kunnen chroom-6 bevatten. Deze zijn 
namelijk met een inmiddels verboden houtconserveringstechniek 
behandeld: wolmaniseren waarbij een mengsel van chroom, koper en 
arseen onder hoge druk in hout werd geïmpregneerd.  
 
Collectieve maatregelen 
Ruimteventilatie en bronafzuiging wordt in verschillende documenten 
benoemd.  
De NS heeft in 2016 de genomen beheersmaatregelen in het verleden 
onderzocht (doc 1202). In het onderzoek wordt als collectieve maatregel 
het compartimenteren van de werkzaamheden rondom gritten, schuren 
en verven genoemd. Vooral in revisiebedrijven Haarlem en Tilburg is dat 
een belangrijke maatregel geweest om de blootstelling te beheersen. In 
Haarlem werd dit begin jaren negentig ingevoerd, in Tilburg al begin 
jaren negentig. In hetzelfde document wordt aangegeven dat in de 
Onderhoud- en Servicewerkplaatsen veel minder schilder- en 
cascowerkzaamheden werken uitgevoerd. Schuren kwam wel degelijk 
voor. Voor OB Onnen wordt een foto van een speciaal afzuigraam 
getoond, waarmee stofbelasting tijdens zogenoemd ‘postzegelen’ beter 
wordt beheerst.  
 
De documenten behandelen niet alleen het beheersen van stof tijdens 
gritten en schuren. Een document uit 1978 vanuit de Werkplaats 
Amersfoort betreft een investeringsvoorstel voor las- en 
snijdampafzuiging. De totale investering van ruim 900.000 gulden geeft 
aan dat men de blootstelling aan las- en snijdampen serieus wil 
aanpakken (doc 1067). In het kader van een afstudeerscriptie wordt in 
1979 een verbetering van de ventilatie bij het spuiten van verf te Tilburg 
geadviseerd (doc 1215, pag.49/58). Een evaluatiedocument uit  
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1984 noemt een verbetering van de ventilatie/afzuiging in de 
verfspuithal Grote Herstelling en optimalisering van de stofafzuiging in 
de machinale houtbewerking (doc 86).  
 
Een document uit 1994 beschrijft voor Haarlem schildersstanden 
inclusief aanwezige afzuiging. De schilderstanden worden afgezogen 
onder het bordes. Schone lucht wordt van boven in de schildersstanden 
geblazen en laag boven de vloer afgezogen (doc 203, pagina’s 7/80). In 
hetzelfde document worden de typen afzuiging opgesomd: 
spuit/gritstraalcabine, ventilatie van de hal, lasdampafzuiging, 
stofafzuiging (pagina’s 12/80). De gehele hal wordt onder een overdruk 
gehouden, zodat het bij verschillende werkzaamheden ontstane stof niet 
zal opwaaien. Om de overdruk in de hal te bewaren, wordt bij iedere 
toegang tot de hal een luchtgordijn geplaatst. Voor het realiseren van de 
speciale standen in 1990, werd overigens nat geschuurd en afbijt 
gebruikt.  
 
In het Veiligheids- en milieuhandboek voor het Revisiebedrijf Haarlem 
uit 1994 worden de spuitruimtes omschreven: ’De (gesloten) 
spuitruimtes bestaan uit een grotere spuit- c.q. droogcabine voor de 
behandeling van draaistellen, een kleinere spuitcabine en een 
droogcabine voor de behandeling van onderdelen. De werkzaamheden 
worden uitsluitend uitgevoerd bij een in werking zijnde afzuiginstallatie’ 
(doc 1083, pagina 14). 
 
In een RI&E uit 1996 van NS Materieel (doc 299) staat de constatering 
dat stof vrijkomt bij schuren en dat de afzuiging daarvan onvoldoende 
is. De aangegeven knelpunten zijn dat bij schuren veel stof vrijkomt en 
dat onvoldoende afzuiging aanwezig is in sommige ruimtes.  
 
Een document uit 1996 geeft aan dat bij de schoonmaakafdeling van het 
revisiebedrijf Haarlem geen geregelde controle en onderhoud van de 
afzuiging boven de schoonmaakbakken is (doc 1235). Andere 
documenten over controle en onderhoud van ventilatiesystemen zijn 
niet aangetroffen.  
 
In een document uit 1997 wordt duidelijk melding gemaakt van 
bronafzuiging bij schuurmachines. ’In de spuit- en straalcabine bevindt 
zich over de gehele oppervlakte van het plafond een afzuiging. De 
schuurmachines voor het opschuren werken op een negatieve 
luchtstroom (vacuüm) met geventileerde schuurschijven waardoor al het 
stof tijdens het schuren wordt afgezogen en centraal wordt opgevangen. 
Tijdens het schuren is geen stof visueel waargenomen. Verder is in de 
loods een ventilatiesysteem aanwezig dat lucht naar beneden blaast 
waar het vervolgens wordt opgezogen’ (doc 999).  
 
Een recenter document uit 2015 spreekt over een project bij NedTrain 
Haarlem waarbij oude dubbeldekstreinen (DDM-1) opgeknapt worden 
(doc 867). De buitenkant van de trein gaat daarbij geschuurd worden. 
Voor dit werk is geen speciale hal beschikbaar met afzuiging, maar zal 
de monteur een schuurmachine met afzuiging gebruiken. 
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Individuele maatregelen 
De individuele maatregelen, de volgende stap in de arbeidshygiënische 
strategie, zijn organisatorische veranderingen die het risico 
verminderen. Een voorbeeld daarvan is werk met een bepaald risico 
minder lang uitvoeren, bijvoorbeeld door taakroulatie.  
Uit de documenten volgen nauwelijks aanwijzingen dat taakroulatie, of 
vergelijkbare maatregelen, genomen zijn bij de NS. Uit de interviews 
blijkt overigens wel een belangrijke organisatorische maatregel: het niet 
meer uitvoeren van specifieke schuur- en verfwerkzaamheden in de 
werkplaatsen door het land. Daarnaast werd in de interviews duidelijk 
dat er vooral bij de renovatie van werkplaatsen aandacht was voor het 
verder compartimenteren van werkzaamheden.  
 
In de Brochure Milieuzorg bij NS uit 1991 staat een illustratieve foto 
(doc 1111, pagina’s 5/13). Hierop is een medewerkers te zien met 
spuitwerkzaamheden. In de nabijheid staat een andere medewerker 
zonder adembescherming. In veel gesprekken werd aangegeven dat 
medewerkers door het werk van collega’s aan gevaarlijke stoffen konden 
worden blootgesteld. Voorbeelden zijn divers, van 
schoonmaakproducten, schuurstof tot verf.  
 
In 1982 wordt in Haarlem geconstateerd: ‘een aantal gespecialiseerde 
ruimten is aanwezig (onder meer spuitcabine, asbestloods en 
gritstraalcabine). ’Alle overige werkzaamheden aan de bak (slijpen, 
lassen, timmeren, bankwerken, schilderen enzovoort) worden 
uitgevoerd op de plaats waar de bak 'op stand' is gezet.’ Deze werkwijze 
in één ruimte heeft als consequentie onderlinge beïnvloeding (meestal 
overlast). ‘Renovatie wordt besproken’ (6). 
 
Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) 
Onderzoekvraag 7b geeft antwoord op welke wijze PBM werden 
gebruikt. Iedereen die bij Onderhoud en Service komt werken, krijgt 
instructies over de werkzaamheden en de daarbij behorende PBM. Dit 
geldt voor de periode 2011–2020. In de periode daarvoor was dit echter 
niet zo strikt. 
Er is een veiligheidscoördinator die de PBM voorschrijft. Werknemers 
werden in zijn algemeenheid wel gewezen op gebruik van mondkapjes. 
Gebruik van PBM werd gecommuniceerd, afgetekend en op het gebruik 
ervan werd toegezien.  
 
Toen de nieuwe hallen kwamen, kwamen de milieu-en veiligheidsregels 
er ook steeds meer in. Dat was begin jaren negentig. Na het jaar 2000 
werd het wat betreft de veiligheidsinstructies pas serieuzer. Het wijzen 
op mondkapjes lijkt iets te zijn van na 2000/2005.  
 
Veel documenten zijn beschikbaar waarin uiteenlopende PBM ter sprake 
komen. Uit de jaren zeventig zijn regels wat betreft PBM en het toezicht 
daarop aangetroffen (doc 321,13). In veiligheidsvoorschriften voor 
specifieke werkzaamheden zijn de te gebruiken PBM vermeld (doc 38).  
 
In 1986 werd het boekje 'Alles over persoonlijke veiligheid’ uitgebracht 
(doc 961). Alle beschikbare PBM worden in dit boekje toegelicht. Uit 
1989 stamt een handboek VGW van de werkplaats Onnen. Hierin wordt 
in een Persoonlijke Veiligheid matrix aangegeven welke PBM worden 
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voorgeschreven, dan wel sterk aangeraden (doc 125). Uit 1992 is een 
vergelijkbaar document aangetroffen met een matrix (doc 151).  
 
In 1996 is de RI&E voor het revisiebedrijf Haarlem uitgevoerd (doc 295). 
In de RI&E wordt aangegeven ‘Er is een beleidsplan voor PBM, echter 
moeten zaken verder uitgediept of geïmplementeerd worden. Uit de 
RI&E blijkt dat aan toezicht en draagdiscipline veel te verbeteren valt. 
Daarnaast zijn de voorschriften verouderd (meenemen bij instructie), 
signalering ontbreekt op veel plaatsen en dragen van PBM door externen 
is onvoldoende ontwikkeld.'  
 
Als vervolg op de RI&E is in Haarlem een project Toxische stoffen 
gestart (doc 1235). Voor onder meer de Schoonmaakafdeling wordt 
geconstateerd dat de PBM onvoldoende worden gebruikt. Uit 1997 stamt 
een procedureboek waarin voor PBM regels met betrekking tot inzet, 
verstrekking en onderhoud zijn vastgelegd (doc 307). In hetzelfde jaar 
wordt in een onderzoek vastgesteld dat medewerkers tijdens de 
werkzaamheden stofkapjes dragen. ‘Het merendeel van de werknemers 
draagt geen P3 combinatiekapjes tijdens het verven en het plamuren, 
terwijl deze wel op de werkplaats aanwezig zijn. Ook worden de 
handschoenen tijdens deze werkzaamheden niet door iedereen gebruikt. 
In de spuitcabines dragen de werknemers overdrukpakken’ (doc 999).  
 
Na het jaar 2000 zijn vooral documenten aangetroffen met 
werkvoorschriften en instructies waarin PBM worden voorgeschreven. Zo 
wordt in de werkbeschrijving ‘spotrepair bakwand’ aangegeven dat de 
veiligheidsmaatregelen (spuit)masker P3, handschoenen en bril 
gedragen moeten worden (doc 752). In 2010 wordt in een 
werkvoorschrift voor conservering dak te Watergraafsmeer aangegeven 
dat naast de gebruikelijke PBM een gelaatsscherm, halfgelaatsmasker 
met filterpatronen en gas/damppatronen nodig zijn (doc 749). Opvallend 
daarbij is dat het type patronen niet wordt voorgeschreven. Dit komt in 
meer documenten voor, bijvoorbeeld in de Werkbeschrijving WB 
Herstelling, Conservering onderzijde uit 2014 (doc 854). Aangegeven 
wordt dat naast standaard PBM handschoenen, veiligheidsbril en niet 
nader omschreven maskers en beschermende kleding nodig zijn.  
 
In het interne onderzoek van de NS (doc 1202) wordt geconcludeerd dat 
PBM al vele jaren ter beschikking worden gesteld. Vooral voor schilders 
was er langere tijd geen verplichting om de PBM ook daadwerkelijk te 
gebruiken. De kwaliteit van de PBM zou in de loop der tijd sterk zijn 
verbeterd.  
 

 Aanvullende analyse vraag 10 
Medewerkers 
Onderzoeksvraag 4 bespreekt de bronmaatregelen. 
 
Collectieve maatregelen 
Uit de interviews blijkt dat bronafzuiging bij het schuren in de jaren 
negentig tot 2000 beschikbaar kwam, afhankelijk van de locatie. 
Daarvoor was dat niet aanwezig. Medewerkers geven aan dat niet alleen 
de schuurder werd blootgesteld aan stof, maar ook collega’s die in de 
buurt andere werkzaamheden uitvoerden.  
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Enkele medewerker geven aan dat in het verleden de deuren als 
ventilatie tegen elkaar open werden gezet.  
 
Voor verschillende gevaarlijke stoffen komt een wisselend beeld uit de 
interviews. Zo geeft een medewerker aan dat in Amersfoort bij 
zaagmachines (houtstof) afzuiging was, maar bij het lassen (lasdamp) 
niet. De spuitinstallatie zou in de jaren negentig van afzuiging zijn 
voorzien. De indruk bestaat hierdoor dat geen eenduidig beleid wat 
betreft alle gevaarlijke stoffen, en hoe de blootstelling te beheersen, 
aanwezig was.  
 
Voor Haarlem geven medewerkers aan dat de verbeteringen op de 
werkplek in stappen zijn gegaan. “De nieuwe hal kwam medio 1990. 
Daarvoor waren de betreffende voorzieningen er zeker niet. Alleen als 
een trein moest worden gespoten, dan gebeurde dat in een spuitcabine 
en droegen mensen daarbij een overdruk pak. Bij het schuren waren er 
geen speciale voorzieningen. Er werd gewerkt met schuurmachines 
zonder afzuiging. De overgang vond plaats tussen 1980 en 1990. Er 
kwam steeds een hal bij. Beetje voor beetje ging het over naar nieuw.” 
 
Voor meerdere locaties, waaronder Feijenoord, wordt aangegeven dat 
afzuiging boven in de loodsen zat. Deze werd vooral gebruikt als in een 
loods een loc gestart werd, voor de dieseldampen.  
 
Een aantal innovaties voor het beheersen van stof en/of verf is in de 
interviews ter sprake gekomen. Een mobiele plastic tent die tegen de 
wagen wordt aangezet. Deze zou nog voor ‘spotrepair’ gebruikt worden. 
De geïnterviewden geven aan dat de tent gevoelig is en regelmatig 
gerepareerd is met tape. Niet duidelijk is geworden of de tent nog 
standaard ingezet wordt bij ‘spotrepair’ en op welke locaties.  
 
In Haarlem was het project ‘Spuiten’. Er stond een spuitcabine tegen de 
trein aan. Medewerkers geven aan dat het omslachtig was en het niet 
paste in het werkproces. Het was één week een succes. De spuitcabine 
stond daarna ‘werkloos’ aan de kant.  
 
Een aantal medewerkers van Haarlem geeft aan dat ze niet vertrouwen 
op de bronafzuiging. “Op de schuurmachines zelf zit afzuiging, maar we 
hebben al vaak aangegeven dat de capaciteit omhoog moet. Het is zelfs 
zo erg dat er wordt gezegd: wij durven jullie bloot te stellen aan dit 
werk, met deze afzuiging. Ze zeggen dat je niet eens masker op hoeft, 
omdat het zo goed afzuigt. Ik zal dat risico nooit nemen. Maar zo werd 
het gebracht door de veiligheidsafdeling.” 
 
Individuele maatregelen 
Uit de interviews blijkt dat in de werkzaamheden op stand plaatsvonden. 
In de werkplaatsen Haarlem zijn de werkzaamheden in de jaren tachtig 
verplaatst naar aparte compartimenten, ook voor kleine bewerkingen. In 
Tilburg was dat pas rond 2000. In de Onderhoudswerkplaatsen werd 
kleinschalig werk, het postzegelen of ‘spotrepair’, nog steeds uitgevoerd 
op stand. Na het bewerken en verven van een bak blijven deze op hun 
plek staan.  
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Voor werkplaats Zwolle wordt aangegeven dat geen ‘spotrepair’ gedaan 
wordt. Dit is in lijn met wat uit de documenten is geconstateerd.  
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen 
In alle gesprekken wordt aangegeven dat PBM beschikbaar waren. Een 
enkele medewerker geeft aan dat niet altijd de juiste adembescherming 
aanwezig was. Zowel type beschermingsmiddel als kwaliteit van het 
middel worden daarbij benoemd.  
 
Als aandachtspunten voor PBM worden vaak het consequent gebruik van 
adembescherming genoemd. Zoals eerder aangegeven, is de 
voorlichting over en het toezicht op het gebruik van PBM de laatste 
jaren sterkt verbeterd.  
Een belangrijk punt dat vaak wordt aangegeven, is indirecte 
blootstelling; medewerkers die blootgesteld worden door een collega in 
de nabijheid. Met het scheiden van de diverse processen door 
compartimentering kwam ook daarin verbetering. Bij het werken op 
stand zal indirecte blootstelling altijd een aandachtspunt blijven.  
 
Adviseurs 
De adviseur geven in de interviews aanvullingen op het door de 
medewerkers geschetste beeld.  
 
“Op de kleinere locaties werden de postzegelactiviteiten die werden 
voornamelijk gedaan door schilders met een schuurmachine en daar was 
niet echt bescherming voor stof. Wel vanaf 2015. Sinds anderhalf jaar is 
er een projectgroep voor kleinere taken. Er zijn middelen en 
hulpmiddelen ontwikkeld, zodat mensen dat veilig en verantwoord 
kunnen doen. Een tent plaatsten was vooral in Amsterdam, 
Watergraafsmeer en het technisch centrum. Ik blijf ervan overtuigd dat 
je dat niet moet willen. Breng het gewoon naar Haarlem. We hebben de 
beste oplossing, is allemaal bemeten. Als je ‘spotrepair’ wil doen, kun je 
dat doen met een afgesloten schuurmachine. Er komt geen stof vrij. Als 
er geplamuurd en geschilderd wordt na het schuren, hebben we daar 
speciale mobiele voorzieningen voor. Daar krijgen mensen een speciale 
training voor.”  
 
Veel werkzaamheden zijn in Haarlem met metingen beoordeeld. Een 
mooi voorbeeld daarvan is ook het bemeten van het werk bij de 
‘hovercaft’ in Haarlem. “Een treinwagon wordt op een soort hovercraft 
een schuurstand ingereden. Die schuurstanden hadden een luchtstroom 
van boven naar beneden en de schuurmachines zijn allemaal afgezogen, 
maar er valt altijd nog wat stof naar beneden. In de vloeren zaten 
roosters, waardoor de lucht met het ontsnapte stof afgezogen werd. De 
luchtsnelheid was echter soms zo laag, dat er toch ook stof op de vloer 
terechtkwam. Een van de maatregelen die we toen genomen hebben, is 
dat voordat de hovercraft binnenrijdt, de vloer eerst stofvrij gemaakt 
wordt. Bij de machinist van de hovercraft en bij de schuurders hebben 
we blootstellingsmetingen gedaan en die zaten altijd onder de norm. 
Maar er was nog best wel wat te verbeteren aan die schuurstanden om 
ze beter in te richten.” 
 
In de interviews wordt ook het belang van de renovaties aangegeven. 
“Een ‘spotrepair’ kun je gemakkelijk een jaar stilleggen, maar een 
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renovatie van treinen, met de vraag van NS om elke dag twee miljoen 
mensen te vervoeren, kun je wel een maand stilleggen, maar geen 
jaar.”  
 
Een medewerker geeft aan dat momenteel in Haarlem alle technische 
voorzieningen waaraan je kan denken, zoals bronafzuiging, 
ruimteventilatie en ruimtelijke afscheiding, wel worden toegepast. 
“Vooropgesteld dat mensen de veiligheidsmaatregelen toepasten, zijn 
mensen niet blootgesteld aan te hoge chroom-6-waarden, maar aan 
waarden die onder onze actiewaarde lagen.”  
 
Voor Leidschendam wordt een pilot met een speciale installatie 
aangegeven. “Dat was gewoon een soort unit waarin twee mensen 
konden. Een soort tent met daarin een afzuiginstallatie, zodat de 
medewerkers die buiten de tent stonden - daar werden 
onderhoudswerkzaamheden verricht - dat die niet werden blootgesteld. 
Bij mijn weten is het wel in gebruik genomen.”  
 
Een medewerker geeft aan dat bepaalde werkzaamheden weer opgepakt 
worden. “Postzegelen gebeurde wel in Onnen. Maar na het chroom-6-
gebeuren is dat stopgezet. Nu wordt er weer mee gestart.” 
 
Een medewerker geeft aan een afzuigraampje mede ontwikkeld te 
hebben. “Het blootstellingsmoment is het moment dat ze gaan schuren. 
Wat we toen ontwikkeld hebben, is een soort afzuigraampje dat je tegen 
de trein aan plakt, dat rondom de plek afzuigt. En het andere was een 
mobiele straaleenheid. Die beide dingen voldeden redelijk goed aan de 
normen. Die aangepaste methoden zouden nog verder uitgewerkt 
moeten worden op het moment dat ik bij NS wegging. We hadden wel 
het idee dat we met die beide methoden ‘spotrepair’ veilig konden 
maken.” Uit de interviews is niet duidelijk geworden of deze methodes 
doorontwikkeld zijn.  
 
Lijn 
In aanvulling op de interviews met medewerkers en adviseurs worden 
de volgende zaken benoemd.  
 
Een medewerker uit Leidschendam geeft aan dat afzuiging vooral voor 
laswerkzaamheden aanwezig was, en niet op grote schaal op 
schuurmachines. In Leidschendam werd niet veel geschuurd, niet zoals 
in Haarlem.  
 
Een medewerker bevestigt het beeld van een afzuigraam. “Voor 2015 
werd gewerkt met afzuiging op schuurmachines. Na het constateren van 
chroom-6 is het werk bij alle werkplaatsen stilgelegd en is twee jaar een 
magnetisch raamwerk met afzuiging ontwikkeld, dat tegen de trein 
wordt gezet. Het raamwerk is een soort lijst met afzuiging waarbinnen 
men kan werken en is geschikt voor ‘spotrepair’, maar is niet te 
gebruiken op moeilijk bereikbare plaatsen als het dak en de onderkant. 
De daadwerkelijke effectuering na 2017 heb ik niet meegemaakt.”  
 
Een medewerker geeft aan dat in Tilburg na werktijd zonder water werd 
geschuurd. Het was dan erg stoffig, maar de mensen waren wel goed 
beschermd.  
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De modernisering van de werkplaatsen wordt verschillende keren 
benoemd.  
“Een van de hoofdredenen voor de verbouwing (in Haarlem rond 1990) 
was het scheiden van de processen, zodat je arbotechnisch voorkomt 
dat je ongewenste situaties in de hand werkt. Er werd een montagehal 
gecreëerd waar demontage- en montagewerkzaamheden konden 
plaatsvinden en geen las- en schilderwerken. Een schilderscomplex met 
speciale standen voor schuren, gritten en spuiten. En cascostanden waar 
de casco las- en slijpwerkzaamheden onder de daarvoor geëigende 
maatregelen konden plaatsvinden.” 
“Bij de modernisering van Haarlem werd, om de werkomstandigheden te 
verbeteren, een schuurloods gebouwd waarin mensen in volledige 
pakken gingen, waardoor de blootstelling veel minder was. In Tilburg is 
in de jaren tachtig ook een schuurloods en afstraling gebouwd. Ook 
schilderen ging in een aparte loods. Die loodsen zijn ontwikkeld in 
projectgroepen waarin de Arbeidsinspectie participeerde. Waar de 
directie wist dat wat moest gebeuren, gebeurde dat. Het was geen 
kwestie van geld of onwil.” 
 
De organisatie van de werkprocessen heeft een ontwikkeling 
doorgemaakt. “Op een gegeven moment is het postzegelen van treinen 
in lijnwerkplaatsen verboden. Nu is ook verboden om dieseltreinen 
binnen te starten; ze worden naar binnen gedrukt met een elektrisch 
hulpvoertuig.” “’Spotpainten’ gebeurde incidenteel. De vraag was of het 
nuttig was en hoe het eruitzag. Op een gegeven moment is gezegd dat 
het beter is om de trein eens in de zoveel jaar naar Haarlem te sturen. 
‘Spotpainten’ is meer cosmetisch dan conserveren.” “Het spuiten 
(fading, een meer geleidelijke overgang) vond later plaats in de 
Zaanstraat door een aantal monteurs die een simpele instructie had 
gekregen om dit te doen. Er was discussie vanwege de stank van de 
DD-lak (toplaag). De mensen die de laag normaliter aanbrachten, 
hadden een volgelaatsmasker op, maar de monteurs hadden deze niet. 
Hierom is in de Zaanstraat op termijn met dit procedé gestopt. 
Beschadigingen werden in Haarlem behandeld of er werd gewacht tot de 
revisie.” Zo ook voor Watergraafsmeer. “Op Watergraafsmeer zijn er 
aparte gebouwen voor schuren, verven en onderhoud. Dit proces is pas 
zo ingericht vanaf 2015. Voor 2015 gebeurden alle activiteiten in het 
technisch centrum. Na 2015 kwam er een afscheiding van 
werkzaamheden. Er wordt niet meer geschuurd aan treinstellen. We 
herstellen en spuiten alleen nog polyester onderdelen in aparte ruimtes. 
Vroeger toen er nog wel geschuurd werd was er geen afzuiging op. Alle 
werkzaamheden werden in de hal gedaan.”  
 
De ontwikkeling van de werking van beheersmaatregelen in Haarlem 
wordt geïllustreerd door een medewerker: “In de straalcabines zat een 
afzuiging. In het verlengde was de spuitcabine. Daar was afzuiging. 
Maar als je aan het werk was, zag je regelmatig door het stof de 
overkant van de trein niet meer. In begin jaren negentig schuurden we 
met water zonder afzuiging. In de nieuwbouwhal in Haarlem zat een 
stofzuiginstallatie waarop men de schuurmachine kon aansluiten en er 
was algemene ventilatie voor de algemene hal. De werking van de 
straalcabines en de afzuiging was erbarmelijk. Door luchtexplosies en 
klapslangen kon de stof vrijelijk rond dwarrelen. Er waren veel 
stoflekkages. Daarom was het vechten tegen de bierkaai om zowel in als 
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buiten de cabine het schoon te houden. De kleding was niet afdoende 
om het vuil van je lichaam af te houden.” 
 

3.3.11 Onderzoekvraag 11: Geschikte werkruimte 
3.3.11.1 Vraag 

Was de ruimte waarin de mogelijke blootstelling heeft plaatsgevonden, 
geschikt om de activiteiten veilig te kunnen uitvoeren? 
 

3.3.11.2 Beoordelingskader 
Onder 'de ruimte' wordt verstaan: de werkruimte waarin de treinen 
stonden. Waar mogelijk wordt ook een uitspraak gedaan over aanwezige 
ventilatie, eet- en drinkgelegenheid, en sanitair.  
Een werkruimte wordt als geschikt beoordeeld aan de hand van de 
volgende aandachtspunten: 

• Hygiëne.  
Dit is een belangrijk onderdeel van de aandachtspunten voor de 
inrichting van de werkplek. Vloeren moeten vrij zijn van 
oneffenheden en gevaarlijke hellingen. Net als muren en 
plafonds, dienen ze eveneens hygiënisch te zijn en eenvoudig 
schoon te maken.  

• Veiligheid.  
Veiligheid betekent dat iedereen zijn werkplek makkelijk moet 
kunnen bereiken en vooral snel moet kunnen verlaten in geval 
van nood. Er moeten voldoende brandblussers zijn, en 
vluchtwegen en nooduitgangen moeten herkenbaar zijn en vrij 
van obstakels. Er moet een goed functionerende noodverlichting 
zijn. Er moeten ook speciale ruimten zijn, waar werknemers 
buiten de sfeer van het werk even kunnen pauzeren. Verder 
moet er voldoende ruimte zijn om te kunnen bewegen, deuren en 
kasten te openen et cetera. Verblinding en spiegeling op de 
werkplek moeten worden voorkomen. 

 
In deze vraag worden niet de beheersmaatregelen tegen blootstelling 
aan gevaarlijke stoffen onderzocht, zoals afzuiging bij het schuren van 
materieel. Deze zijn in onderzoeksvraag 10 aan bod gekomen (zie 
3.3.10).  
 

3.3.11.3 Antwoord 
Medewerkers geven aan dat in de werkplaatsen aandacht was voor 
veiligheid. Vooral van risico’s als werken op hoogte (op de trein), aan 
hoogspanning en op het spoor was men zich bewust. Deze risico’s 
karakteriseren zich als ‘als het mis gaat, gaat het goed mis.’ NS is 
bekend met ongevallen.  
Het risico van blootstelling aan stof heeft wat dat betreft een ander 
karakter. Het (gezondheids)effect van de blootstelling is niet direct 
merkbaar, maar openbaart zich pas na jaren. De omstandigheden zijn in 
de loop der jaren verder verbeterd, doordat er veel ver- en nieuwbouw 
heeft plaatsgevonden.  
Uit de gesprekken blijkt dat de werkzaamheden vaak in verschillende 
loodsen plaatsvonden. Zeker met de toenemende aandacht voor 
stofbeheersing zijn de werkzaamheden strikter gescheiden, of zelfs 
verplaatst naar locaties met de juiste voorzieningen.  
Door werknemers en management is aangeven dat er vrijwel altijd de 
mogelijkheid tot douchen na werkzaamheden is geweest. Er was 



RIVM-rapport 2022-0025 

Pagina 147 van 195 

voldoende beschikking over schone werkoveralls (zie ook 
onderzoekvraag 6 - 3.3.6). Eten en drinken gebeurt niet meer op de 
werkplek, hoewel uitzonderingen nog steeds voorkomen.  
Opgemerkt moet worden dat zaken over gebouwen en werkruimtes 
alleen zijdelings in de documenten en gesprekken naar voren zijn 
gekomen.  
 

3.3.11.4 Toelichting 
 Documentanalyse vraag 11 
Een aantal documenten meldt nog te ontwikkelen of uit te voeren 
plannen dan wel renovaties wat betreft de inrichting van een locatie. Dit 
impliceert dat deze locaties voor verbetering vatbaar zijn. Uit de 
documenten wordt niet duidelijk of deze verbeteringen zijn gerealiseerd 
in de benodigde vorm. Andere documenten geven aan dat de werkplek 
niet veilig is.  
 
Bij bredere oriëntatie komt het beeld naar voren van een dynamisch 
bedrijf met veel nieuwbouw- en verbeterprojecten, bijvoorbeeld 
Nieuwbouw Haarlem: ‘Een grote modernisering in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw in gang gezet, waardoor nu een groot deel van het 
bedrijf een moderne inrichting heeft: het nieuwe magazijn en 
kantoorgebouw (1986), de draaistellenhal en de montagehal (1990) en 
het casco/de schildershal met luchtkussentransport (1994). Tijdens het 
in mei 2005 gestarte moderniseringsproject “met grip op de toekomst” 
zijn het schadeherstelbedrijf en de zogenoemde in-/uithal vervangen’. 
Het Schadeherstelbedrijf met zes behandelstanden. De in-/uithal (twee 
sporen met een lengte van 220 meter, goed voor acht bakken, twee 
sporen van 110 meter voor vier bakken, waarvan een voor snelle 
afhandeling van kleine schades). Hiermee is NedTrain Haarlem 
functioneel geschikt voor de modernste materieeltypes en het meest 
moderne revisiebedrijf van Europa 
(https://sleutelspoor.nl/diversen/nedtrain-haarlem/). Ook voor andere 
locaties geldt dit. 
 
In het Arbojaarverslag over het jaar 1993 van de werkplaats Amsterdam 
(doc 209) komt een landelijke inspectie vanuit de Arbeidsinspectie aan 
de orde. Bij de werkplaats Amsterdam zijn uiteenlopende knelpunten 
geconstateerd. Daaronder ontoereikende opslag van gevaarlijke stoffen, 
onvoldoende nooddouches, ontbrekende markering van plekken met 
schadelijk geluid en gebreken aan transportmiddelen en een 
houtbewerkingsmachine. In het jaarverslag wordt voor alle 
constateringen aangegeven welke acties zijn genomen. Voor wat betreft 
gevaarlijke stoffen wordt een systematische en structurele aanpak 
aangekondigd tijdens de invoering van het arbozorgsysteem in 1994. In 
onderzoeksvraag 3a komt de Arbeidsinspectie uitgebreider aan de orde.  
 
Een jaarverslag uit 1983 van Haarlem (doc 86) geeft aan dat bij het 
werken op rolsteigers een aantal ongevallen plaatsvond. Bij een ongeval 
met een machine liep een medewerkers letsel aan zijn hand op. In 1983 
worden 65 ongevallen geregistreerd, waarbij minstens één volle dag 
letselverzuim sprake was. Het merendeel van de ongevallen betreft 
handletsel. Maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen. Als 
maatregelen worden aanpassing van rolsteigers en machines, 
onderhoud van trappen en ladders en diverse opruimacties genoemd. 

https://sleutelspoor.nl/diversen/nedtrain-haarlem/
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In 1994 wordt in Haarlem geconstateerd: “Er is een grote achterstand in 
onderhoud, maar daarbij blijft het niet. De ruimten voldoen niet aan de 
eisen van de tijd (en van de arbeidsinspectie). De 
arbeidsomstandigheden deugen niet (vuil, lawaai); het 
verlichtingsniveau is te laag; de transportpaden zijn te smal; de 
raam/vloer verhouding klopt niet, het comfort is onvoldoende (tocht, 
ventilatie) en ga zo maar door.” Ook de veiligheid is ter discussie 
gesteld (doc 213).  
 
Hier is uiteindelijk nieuwbouw gekomen. In het bestemmingsplan  
hoofdwerkplaats Haarlem (1977) werd als motivering voor nieuwbouw 
bijvoorbeeld aangegeven: omstandigheden verbeteren voor wat betreft 
fysiek zware arbeid, geluidshinder en schadelijk lawaai, schadelijke 
stoffen, persoonlijke veiligheid en sfeer.  
 

 Aanvullende analyse vraag 11 
Medewerkers 
Medewerkers geven aan dat bij de renovatie van een werkplaats ook 
werk-technisch verbeteringen werden doorgevoerd. Er worden betere 
afzuiging en diepere putten genoemd die ergonomisch beter waren. Ook 
het materieel zelf werd moderner, waardoor het werk gemakkelijker 
werd.  
 
Compartimentering: “Ja er was een afzonderlijke straalcabine in de 
“grote herstelling. Dat was een grote hal in Haarlem. Daar had je een 
gritcabine en een spuitcabine.” Een andere medewerker geeft aan: “In 
de nieuwe hal hing wel een scherm, zodat het niet over de hele hal ging. 
Er waren vijf schilderstanden; Daar werden alle schildershandelingen 
gedaan, behalve spuiten van verf (en stralen). Er werd wel geschuurd 
en daarvoor werd een plastic scherm aangebracht. In de schildershal, 
dus op alle de schilder/schuurstanden was er een verticale luchtstroom: 
van boven blazen, van onderen zuigen. Niet zo sterk als bij een 
spuitcabine, daar moet het niet mee vergeleken worden. Hier is een veel 
minder hoge luchtsnelheid. Bij casco- of montagehal komt de warme 
lucht van onderaf de hal in. Dat stijgt vanzelf en dan hangt het overal. 
Daarom werd bij ons een andere luchthuishouding geïnstalleerd: van 
boven blazen en van onderen zuigen. En die installatie is er dus nog 
steeds (naar mijn weten).” 
 
Een bezoek van de Arbeidsinspectie werd gememoreerd. Het werken 
met gevaarlijke stoffen waaronder tri, was reden om eten en drinken op 
de werkplek te verbieden.  
 
Eten en drinken in de werkplaatsen heeft ook een ontwikkeling 
doorgemaakt. Medewerkers geven aan dat in alle werkplaatsen wel 
voorzieningen waren buiten de werkplek. Kantines worden genoemd, die 
bijna in open verbinding met de werkhal stonden. Maar ook dichter bij 
de werkplek waren faciliteiten: “In de lasserij was een niet-afgesloten 
verzorgingshoek, een betegelde ruimte met een wasbakje, tafels en 
stoelen. Daar aten de lassers.” Meerdere medewerkers geven aan dat in 
het verre verleden op de werkplek werd gegeten, gedronken en zelfs 
gerookt.  
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Met de renovatie of nieuwbouw van een werkplaats werden ook de 
faciliteiten verbeterd. Medewerkers geven aan dat het verplicht lunchen 
in de kantine werd ingesteld. 
 
Enkele karakteristieke uitspraken over eten en drinken zijn: “Wij aten en 
dronken altijd op de werkvloer. In de pauze gingen sommige collega’s 
naar de kantine. Wij bleven op de werkplek zitten. Tot 2000 gebeurde 
dat. We hadden een soort zitje en gingen bijna nooit naar de kantine.” 
“In het nieuwe bedrijf mag je niet eten op de werkvloer, alleen in de 
kantine. Drinken mag op de werkvloer nog wel. Men houdt zich er vaak 
niet aan en eet toch op de werkvloer. Daarop worden mensen 
aangesproken. Als ze het vaker doen, krijgen ze een waarschuwing, dan 
komt er iets in het dossier.” Een medewerker geeft aan dat koffie 
drinken op de stand wel mag; een koffieautomaat is aanwezig.  
 
Een veelgehoord argument voor het eten op de werkplek of in de trein is 
de tijd die het kostte om naar de kantine te lopen. Ook als deze looptijd 
door nieuwbouw ingekort is, blijven medewerkers eten op de werkplek.  
“Ze zeggen wel dat het niet mag, maar er is niet echt toezicht. Het is 
een heel oude, slechte gewoonte.” Ook de capaciteit van de kantine 
wordt als reden genoemd om op de werkplek te eten.  
 
Roken op de werkplek is wel uit den boze. Aangegeven wordt dat op een 
locatie sinds een paar jaar rookabri’s zijn neergezet.  
 
Samenvattend zijn flinke stappen gezet rondom eten en drinken. 
“Vijfendertig jaar geleden werd voedsel in de trein bereid. Op vrijdag 
werd er haring gesneden in de treinen.” “De laatste jaren hebben wij 
koffiecorners, daar mag je je koffie drinken en nergens anders. Die 
koffiecorners staan in de loods, maar wel op ruime afstand van de 
werkplekken. Er is ook een kantine. Daar kan je eten en ben je verplicht 
je werkkleding uit te doen.” Het omkleden wordt niet door iedereen als 
verplichting aangegeven. 
 
Voorzieningen om te douchen worden door alle medewerkers 
aangegeven. Het gebruik van de douches is wisselend. “Mensen gingen 
in werkkleding naar huis en daarvan werd niets gezegd. Er waren ook 
mensen die vlakbij woonden en tussen de middag naar huis gingen, in 
werkkleding.” Als argumenten voor niet douchen wordt het aantal 
beschikbare douches gegeven en de schoonmaak ervan. Enkele 
medewerkers geven aan wel gebruik te maken van de douches: “Je 
moest wel, het stof zat in je haar. Met de luchtspuit spoten we elkaar 
schoon. Dat mag nu uiteraard niet meer. In het jaar 2000 volgde een 
omslag.” 
 
Adviseurs 
Eten en drinken is in Haarlem sinds een jaar of vijf alleen toegestaan in 
het bedrijfsrestaurant. Medewerkers moeten hun handen wassen en 
mogen niet met bedrijfsoveralls naar binnen. In het verleden was de 
regel vaak ook al niet eten en drinken op je werkplek. “Maar we deden 
het wel. Je ontkomt er niet aan dat mensen op hun plek even pauze 
houden en koffiedrinken. Bij een schilder werd er veel strenger op gelet 
dan bij een bankwerker. Toen de nieuwbouw kwam, waren er kantines. 
Sinds die tijd is het bijna helemaal uitgebannen.” 
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Cultuurverschil wordt aangegeven tussen werkplaatsen, met als 
voorbeeld Leidschendam en Amsterdam. “In Amsterdam kleedde een 
monteur zich om als hij om 12.00 uur naar boven ging. Handen werden 
gewassen. De overall ging uit. In Leidschendam kon men met het 
werkpak in het vet in de ellende van een ander gaan zitten. Daarop was 
geen toezicht. Dat verschil in cultuur zie je overal.” 
 
Een adviseur geeft aan dat drinken op de werkplek altijd wel zal blijven. 
“Mensen moeten ook kunnen drinken als het warm is.”  
 
Douches zijn overal aanwezig. Een vrouwelijke adviseur geeft aan dat 
voor haar locatie geen damesdouche aanwezig was. En voor een 
damestoilet moest zij een heel eind lopen naar het hoofdgebouw.  
Over het algemeen wordt het gebruik van de douches ook als wisselend 
aangegeven.  
 
Lijn 
Aangegeven wordt dat bij een nieuwe hal of renovatie aandacht is voor 
deze gevaren. Zo is in Maastricht een nieuwe hal gebouwd met 
bordessen met goede toegankelijkheid van het materieel, waarbij de 
bordessen pas geopend kunnen worden als de spanning van de rijdraad 
gehaald is. De bordessen worden zo dicht tegen de trein geschoven, dat 
er niets van boven op iemand kan vallen die beneden aan het werk is. 
“De werkplaatsen zien er nu strak uit. Er is 400 miljoen euro 
geïnvesteerd in werkplaatsen. In Tilburg is een compleet nieuwe 
werkplaats neergezet. De werkplaatsen in Watergraafsmeer en 
Maastricht zijn verbouwd.” 
 
Eten en drinken is in de loop der tijd strakker georganiseerd. “In 
Watergraafsmeer wordt altijd in de kantine gegeten” en “in de afgelopen 
vijf jaar wordt alleen in de kantine gegeten en gedronken”. Ook door de 
lijn wordt een beeld geschetst van medewerkers die op de werkplek 
eten en drinken. “Koffiepauzes in de ochtend en middag waren ongeveer 
een kwartier. Monteurs vonden het zonde van de tijd om naar het 
restaurant te gaan en wasten hun handen en zochten een plekje in de 
trein om koffie te drinken en/of wat te eten. Dit was formeel niet 
toegestaan, maar werd door mij in ieder geval gedoogd.”  
Als omslagpunt voor een strakker beleid wordt meermaals het jaar 2000 
genoemd.  
 
Douches zijn volgens de geïnterviewden overal aanwezig. Ook hier 
wordt het gebruik als wisselend aangeven. Als redenen wordt genoemd 
de schoonmaak van de douches, al dan niet gedateerd of 
cultuurverschillen: “In Leidschendam was het een gewoonte, om met z’n 
allen te gaan douchen.”  
 
Werkkleding werd ter beschikking gesteld. Er was een standaard 
dienstkledingpakket op basis van de functie. De overalls werden 
gewassen door een wasserij. De laatste jaren zijn ook wegwerpoveralls 
geïntroduceerd. Over het algemeen ging men niet naar huis in 
werkkleding. In het verleden gebeurde dat wel. “Men ging elkaar er 
steeds meer op aanspreken en het is heel langzaam abnormaal 
geworden dat je dat doet.”  
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3.4 Tot slot 
Bij de afronding van elk gesprek kregen de respondenten de 
mogelijkheid om eventueel nog aanvullende onderwerpen naar voren te 
brengen, die naar hun oordeel tijdens het gesprek niet of niet voldoende 
aan de orde waren geweest; de slotvraag. Niet iedereen heeft daarvan 
gebruik gemaakt. Velen vonden dat de gestelde vragen de voor hen 
relevante aspecten in voldoende mate dekten. Ongeveer zestig 
respondenten hebben in de slotvraag nog (aanvullende) informatie 
verstrekt. Die informatie wordt in deze paragraaf gepresenteerd. Daarbij 
zal dezelfde indeling naar functiegroepen worden gehanteerd als bij de 
beantwoording van de onderzoeksvragen, te weten: medewerkers, 
adviseurs en lijn. 
 
Er is beoordeeld of de verstrekte informatie bij de slotvraag aanvullende 
inzichten opleverde, die verder reikte dan de onderzoeksvragen. Daarbij 
is een aantal thema’s onderkend die zich uit de beantwoording van de 
slotvraag laten afleiden. Deze thema’s zijn: veiligheidscultuur, 
nazorg, tROM en beperkingen dataverzameling. Ze zijn niet 
allemaal voor elke functiecategorie van toepassing.  
 
Medewerkers  
Veiligheidscultuur in het verleden en het heden. Zo werd geschetst 
hoe in het verleden op de werkvloer met asbest werd omgegaan. Van 
asbest werden bijvoorbeeld balletjes gedraaid die naar elkaar werden 
gegooid. Bij het saneren van een loods met veel asbest werd de plek 
waar werd gesaneerd, afgezet met lint. Achter het lint werd gewerkt in 
witte pakken en beademing. “Wij echter reden er met de locs langs en 
het stof waaide alle kanten op.” In een hal zou nu ook nog steeds 
worden gespoten. Waarmee is niet duidelijk. Als daarover onbegrip 
wordt geuit, dan zou de reactie zijn dat zulks niet zoveel uitmaakt.  
Er wordt ook vaker aandacht gevraagd voor andere gevaarlijke stoffen 
dan alleen Cr-6. Zo werd gewezen op het gebruik van bijvoorbeeld 
salpeterzuur bij het onderhoud en reinigen van de biobakken. En dat dit 
onderhoud en reiniging bij een werkplaats in de hal wordt uitgevoerd. 
Daarover zou veel commotie zijn geweest. Onderzoek zou hebben 
uitgewezen dat deze werkwijze geen risico’s inhoudt. Het 
onderzoeksrapport waaruit dit zou blijken, is echter niet bekend bij de 
respondent. Bij andere werkplaatsen zouden voor dit onderhoud 
buitensporen zijn gemaakt. Ook werd aandacht gevraagd voor het 
gebruik van oxaalzuur bij het verwijderen van graffiti. Door de manager 
zou zijn verklaard dat daaraan geen risico’s zijn verbonden. Een 
respondent pleitte voor het jaarlijks onafhankelijk laten meten naar de 
verspreiding van fijnstof in de hal. “Vroeger hadden we ijzeren 
remblokken en van ijzer komt natuurlijk ook troep, maar nu heb je 
kunststof en wat zit daar allemaal in?” 
Een aspect dat de veiligheidscultuur ook raakt, is de observatie van 
enkele respondenten dat de veiligheid vooral was gericht op de 
techniek: er waren veel werkbeschrijvingen voor de techniek, maar niet 
voor schilders. In het onderhoudsproces hing het schilderen er maar een 
beetje bij. Het schilderwerk past niet in het proces, als het schilderen 
qua tijd niet uitkwam, dan moest het maar enkele maanden later. Vaak 
was ook de verf nog niet droog, terwijl de trein de werkplaats alweer uit 
moest. Daarbij past de opmerking van een respondent dat je 
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medewerkers niet in een ‘eenpuntles’ kunt uitleggen hoe met veiligheid 
moet worden omgegaan. De veiligheidsafdeling zou daarin een veel 
actievere rol hebben moeten spelen. Ook wordt volgens enkele 
respondenten veel te weinig rekening gehouden met de ervaringen van 
de werkvloer. Bij NS zou “een heel dikke koeklaag zitten tussen de 
mensen op de werkvloer en de top”. Een enkeling merkt op dat het 
veilig werken ook wordt beïnvloed door kortere doorlooptijden en een 
geringere personeelsbezetting.  
Door enkele respondenten is het tekort aan transparantie in de praktijk 
van het veiligheidsbeleid opgemerkt. Dat uit zich niet alleen in het niet 
ontvangen van onderzoeksrapporten, zoals bij het onderzoek naar de 
biobakken, maar ook door het niet verstrekken van de resultaten van 
een ‘quick scan’ Gevaarlijke stoffen die in 2019, met betrokkenheid van 
alle productievakafdelingen, is uitgevoerd. Het rapport zou bij de 
directeur liggen. Er zouden zaken in staan, die verkeerd konden worden 
uitgelegd. Het gebrek aan transparantie manifesteert zich, volgens 
enkele respondenten, ook in het verdwijnen van (delen van) de inhoud 
van medische dossiers129. Het meermaals aankaarten daarvan leidde 
niet tot resultaten. 
 
Medewerkers zeggen zich veel zorgen te maken over hun gezondheid en 
vooral de onzekerheid daarover. Ze vragen dan ook om meer en betere 
nazorg, zowel voor de huidige werknemers als voor de oud 
werknemers. Oud-medewerkers van NS zouden helemaal uit het beeld 
zijn van NS; medische controles moet je zelf regelen via de huisarts. 
Volgens sommige respondenten strekt de vraag naar betere nazorg zich 
uit tot betere en gerichtere voorlichting via jaarlijkse controles en 
serieuzere medische keuringen dan nu het geval lijkt te zijn. 
 
Door enkele respondenten werd opgemerkt dat het in de gesprekken 
veel over Haarlem ging. Een juiste observatie. Eerder is al opgemerkt 
dat de verzameling documenten die van de NS via het CAOP ter inzage 
zijn gegeven meer documenten van/over de locatie Haarlem bevatte 
dan van andere locaties. De dataverzameling kent dus 
kanttekeningen. Een groepje schoonmakers heeft in eerder stadium 
dan het groepsgesprek een brief met inhoudelijke informatie naar NS 
gestuurd. Daarop is vanuit NS in Utrecht gereageerd dat er een 
praatgroep zou zijn.  
 
Adviseurs 
Bij deze functiegroep zijn aanvullende opmerkingen gemaakt, die de 
veiligheidscultuur raken en de beperkingen van de 
dataverzameling. De aanvullende observaties van de respondenten in 
deze functiegroep kennen een gemengd beeld. Een deel beoordeelt de 
veiligheidscultuur als ‘redelijk positief’. Ze beschrijven de relatie tussen 
CTO en de werkplaatsen. Men leverde per onderhoud en service een 
overzicht aan van stoffen en die werden onderzocht door CTO. Ook werd 
gewezen op de zelfstandige rol van de veiligheidsafdeling 
(arboafdeling).Van hogerhand was er nooit een belemmering. Deze 
respondent verbaasde zich over de hoeveelheid beschikbare 
veiligheidsmiddelen bij NS, zoveel meer dan bij andere bedrijven. De 

 
129 Er zouden volgens andere respondenten gaten zijn gevallen in dossiers bij invoering van een nieuw 
computersysteem. 
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werkhistorie van deze respondent omspant de periode begin jaren 
negentig – medio jaren ‘05. Een andere respondent die eerder en langer 
bij NS werkte, beschrijft dat bij NS vanaf begin jaren negentig de 
opvatting heerste dat degene die betaalde ook mocht bepalen wat er 
gebeurde. Het gebrek aan biologische monitoring, zoals het beëindigen 
van de loodtest door een interimmanager, wordt daarbij als voorbeeld 
genoemd. 
Een andere, meer bedrijfsmatige dimensie van de veiligheidscultuur, 
komt tot uitdrukking bij twee respondenten. Die wijzen erop dat er niet 
wordt geleerd van eerdere ervaringen en het niet verankeren van die 
ervaringen en opgedane kennis in de praktijk van de werkprocessen. 
Het werken met productinformatiebladen wordt bijvoorbeeld ingevoerd, 
maar verdwijnt dan weer uit de aandacht, wordt weer opnieuw in beeld 
gebracht en dat een aantal keren op rij. Ook bij deze functiegroep wordt 
een tekort aan transparantie in de veiligheidspraktijk waargenomen. Dat 
blijkt uit de bijdrage van een respondent aan de slotvraag waarin wordt 
gemeld dat het CTO begin jaren negentig onderzoek heeft gedaan naar 
de ontwikkeling van chromaatvrije-, loodvrije- en oplosmiddelarme 
verven. Dat was bekend maar dat is “niet doorgesijpeld” naar de 
werkvloer.  
Een respondent heeft naar aanleiding van het interview nog informatie 
ingewonnen bij een aantal oud-collega’s. In dat ‘interne’ overleg kwam 
men tot het gezamenlijke oordeel dat in de laatste fase van de BGD NS 
er “kennelijk en helaas veel materiaal is weggegooid door het interim-
management”. De oogst aan onderzoekverslagen had, volgens dit 
‘interne’ overleg “veel groter kunnen en moeten zijn”. Dit illustreert 
opnieuw de beperkingen van de beschikbare schriftelijke 
dataverzameling. 
 
Er was binnen deze functiecategorie een respondent die spontaan de 
situatie bij tROM in Tilburg aan de orde stelde. De opvatting van de 
respondent was dat de situatie bij tROM niet los kan worden gezien van 
de NS, ook al is het lopende onderzoek gericht op NS. De kwaliteit van 
de werkomstandigheden bij tROM zijn door de respondent gemeld bij de 
leidinggevende. Respondent werd verzocht hierover het zwijgen te doen 
om de verhouding met de gemeente Tilburg (vergunningverlener) niet 
te schaden. 
 
Lijn 
De thema’s die bij deze functiegroep spelen zijn: veiligheidscultuur, 
nazorg en tROM. Het veiligheidsbeleid dient volgens een 
respondente onderdeel te zijn van het wereldbeeld van de directie. Als 
een directie het belang van het veiligheidsbeleid niet consequent 
uitdraagt en daarnaar handelt, dan geeft dat de respondent te denken. 
In de werkhistorie van deze respondent zijn er verschillende directies 
geweest met evenveel verschillen in aandacht voor veiligheidsbeleid. 
Deze variatie leidt dan tot minder middelen en minder aandacht voor 
veiligheid. 
Ook in deze functiegroep komt het aspect van nazorg aan de orde. Er 
wordt teleurstelling uitgesproken over het niet informeren van 
medewerkers over de risico’s van chroom-6, hoewel dit volgens deze 
respondent al in 1995 bekend zou zijn geweest. In dat jaar zou een 
onderzoek zijn uitgevoerd naar gevaarlijke stoffen waarin “naar het 
schijnt” chroom-6 is vermeld.  
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tROM komt in de functie categorie vier keer aan de orde, eenmaal op 
eigen initiatief, de andere drie keren nadat ernaar gevraagd was. De 
verbazing over de situatie bij tROM is gemeenschappelijk. Verbazing 
omdat de cultuur bij NS was om zaken altijd netjes op te lossen en dat 
het niet zou passen binnen de toenmalige veiligheidscultuur binnen 
NedTrain. Maar ook verbazing dat de mensen zo gemakkelijk bij tROM 
aan het werk werden gezet, zonder goede bedrijfsvoering. De verklaring 
hoe de situatie bij tROM dan is kunnen ontstaan, zoekt een respondent 
in het idee dat vroeger (tussen de Tweede Wereldoorlog en de jaren 
negentig) de infrastructuur in Nederland is ontworpen en gebouwd door 
ingenieurs. Vanaf de jaren negentig tot ongeveer 2005 namen juristen 
en financiële adviseurs het over en was er alleen aandacht voor geld. 
 

3.5 Epiloog 
In juni 2015 werd duidelijk dat in oude verflagen en onderdelen van 
sommige treinen chroom-6 zat. De risicovormende werkzaamheden zijn 
toen opgeschort, NS heeft eigen intern onderzoek gestart, een 
onafhankelijke commissie benoemd, bij het CAOP een onafhankelijk 
informatiepunt opgesteld en in 2017 is het RIVM opdracht gegeven tot 
een diepgaand onderzoek. 
 
Dit onderzoek richtte zich op het verleden: de formele 
onderzoeksperiode is vastgesteld op de periode van 1970 tot en met 
2020. Feitelijk loopt de onderzoeksperiode waarin systematisch 
onderzoek is gedaan op basis van de documenten tot het op dat 
moment meest recente document (uit 2017). Er is onderzocht hoe er in 
die periode met voorschriften is omgegaan en hoe er feitelijk is gewerkt. 
De situatie in het heden (2018 tot en met 2020) is dus niet systematisch 
onderzocht. Een beoordeling van de huidige manier van werken valt 
buiten het bestek van deze rapportage. 
Van de documenten die het RIVM ter beschikking kreeg, dateren de 
meeste documenten van vóór juni 2015. Maar gaande het onderzoek 
dateren ook vele documenten van de periode erna (maar vooral 
meetgegevens, zie WP4). In de interviews kwam soms ook de situatie 
van na juni 2015 aan de orde.  
Om in deze rapportage de verzamelde informatie over de situatie na 
2017 ook een plek te geven, volgt hier een korte schets van de 
belangrijkste activiteiten die NS heeft uitgevoerd op het gebied van 
omgaan met chroom-6 betreffende de gezondheid, veilig werken en 
blootstelling aan chroom-6 vanaf 2015, zoals deze van NS zijn 
verkregen. De reden hiervoor is dat er weinig documenten van na 2015 
waren en dat informatie over maatregelen en beleid na 2015 achteraf is 
verkregen van NS en daarom ook een plaats krijgt in de epiloog. 
Voor meer informatie over de huidige situatie rondom het werken met 
chroom-6 wordt verwezen naar NS. 
Maatregelen uit deze periode die van invloed zijn op de blootstelling aan 
chroom-6 worden per locatie beschreven in het rapport over 
blootstelling (Van der Meer et al., 2022130). 
 

 
130 Van der Meer, N., V. A. C. Zaat, R. Houba and J. Kromhout (2022). Blootstelling aan chroom-6 bij 
NS/NedTrain (1970 - 2020). Utrecht, Utrecht University, Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS). 
Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Longaandoeningen (NKAL). PreventPartner. 
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• Chroom-6 werd ‘Chefsache’ getuige een brief van de toenmalige 
bestuursvoorzitter NS aan het ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat in september 2015 met alle details en aanpak. Er 
volgde een reeks van nieuwsbrieven met informatie van de 
Onafhankelijke Commissie over de stand van zaken, een 
historisch onderzoek, mogelijkheid voor medisch onderzoek. Er 
ging een persoonlijke brief uit aan oud-collega’s (oktober 2015) 
met het aanbod van NS om medisch onderzoek naar mogelijke 
gezondheidseffecten van chroom-6 te betalen. Er werd een 
Informatiepunt chroom-6 ingericht bij het CAOP voor vragen. 

• De kennis over mogelijke blootstelling aan chroom-6 van de 
lijnfunctionarissen en adviseurs volgt het beeld dat door de 
respondenten is beschreven over de kennis van de 
gezondheidsrisico’s: het merendeel van hen wist ervan sinds de 
chroom-6-problemen bij Defensie en bij de gemeente Tilburg 
(tROM) in de media verschenen (vanaf 2014/2015). 

• NS heeft vanaf 2015 via de arbodiensten (Zorg voor de Zaak en 
Arbo Unie) gericht medisch onderzoek (GMO) aangeboden. Bij 
het interne NS-onderzoek bleek dat er kritiek was op dit 
onderzoek, dat als zeer oppervlakkig werd gekenmerkt. Daarbij 
voelden onderzochte medewerkers van twee 
onderhoudsbedrijven zich niet goed en serieus onderzocht 
voelden. Daarop is in 2018 door IKA (Instituut Klinische 
Arbeidsgeneeskunde) een evaluatie van dit gerichte medische 
onderzoek gedaan. Er werden 111 GMO’s geanalyseerd: er 
bleken veel onduidelijkheden, soms ontbrekende rapportages 
over betrokkenen en hiaten. In navolging op dit IKA-onderzoek 
heeft het IKA expertbeoordelingen uitgevoerd om duidelijkheid te 
scheppen in de gezondheidssituatie van de (ex-) medewerkers 
die zich via het CAOP hadden gemeld. 

• NS heeft vanaf 2015 meetresultaten chroom-6 gedeeld met de 
onderzoekers. 

• Volgens eigen zeggen heeft NS resultaten van een ‘quick scan’ 
gevaarlijke stoffen wel gedeeld en wel per locatie. 

• NS heeft vanaf 2015 met Inspectie SZW regelmatig overleg 
gevoerd over maatregelen rondom chroom-6, vooral op locatie 
Haarlem. 

• Naar eigen zeggen werkt NS sinds 2015 alsof er chroom-6 op 
iedere trein zit. 

• NS heeft RI&E’s chroom-6 en Gevaarlijke stoffen opgesteld, 
waarmee is ingestemd door de OR en de directie. In 2018/2019 
is een verdiepende RI&E Gevaarlijke stoffen uitgevoerd. Een 
verdiepende RI&E chroom-6 is vanaf 2015 opgesteld. De meest 
recente versie is uit 2018. 

• In vooral locatie Haarlem zijn diverse medewerkerssessies 
gehouden, waarin ook meetgegevens van chroom-6 werden 
gedeeld. 

• Medewerkers die zich zorgen maakten, konden metingen 
aanvragen (dit is ook een aantal keer gebeurd). De 
meetgegevens werden met de betrokken medewerkers gedeeld 
en indien nodig gebeurde dat ook breder in de organisatie. Deze 
werkwijze is opgenomen in de RI&E chroom-6. 

• Rondom postzegelen (‘spotrepair’) zijn sinds het bekend worden 
van de chroom-6-problematiek in 2015 extra maatregelen 
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genomen. Het postzegelen is op een gegeven moment stilgelegd 
en er is een nieuwe werkmethode ontwikkeld. Die is getest met 
blootstellingsmetingen. Een arbeidshygiënist was bij het traject 
betrokken. 

• Tot 2015 was er vooral aandacht voor ingekochte gevaarlijke 
stoffen; niet voor schuurstof. Vanaf 2015 nam NS het standpunt 
in dat stofbeheersing ook voor een groot deel de beheersing van 
blootstelling aan chroom-6 vormt. 

• Vanaf 2017 werd de 'Alles-Best-Test' als PMO aangeboden. Deze 
is gebaseerd op de algemene risico’s van functiegroepen, zoals 
hiervoor in de tekst beschreven. Hiervan zijn rapportages 
aanwezig. 
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4 Bevindingen en kanttekeningen 

4.1 Belangrijkste bevindingen 
Gedurende het grootste deel van de onderzoeksperiode (1970 tot en 
met 2020131) waren de meeste werknemers bij NS zich niet bewust van 
het feit dat men met chroom-6-houdend materiaal (verf) had gewerkt 
en/of met chroom-6-houdende materie in aanraking hadden kunnen 
komen (via verspanende- of laswerkzaamheden). Pas vanaf 2015 werd 
breder bekend, door de problemen met chroom-6 bij Defensie (POMS), 
dat werknemers blootgesteld hadden kunnen worden aan chroom-6 en 
wat de gezondheidsrisico’s van chroom-6 waren. 
 
Gedurende het grootste deel van de onderzoeksperiode was NS zich niet 
bewust van de mogelijke gezondheidseffecten van chroom-6, terwijl 
men dit wel al sinds 1973 had kunnen weten. 
 
In de jaren tachtig en negentig is de NS op zoek gegaan naar 
alternatieven voor chroom-6 als corrosiewerend middel en als kleurstof 
in verf. De NS heeft zich daarbij echter niet meteen gerealiseerd dat 
chroom-6 kon vrijkomen bij verspanende- en laswerkzaamheden. 
 
Compartimentering van werkzaamheden of technische maatregelen 
(zoals afzuiging) kwamen lange tijd (tot eind jaren negentig) niet aan de 
orde. Waar schilders beschermende kleding droegen bij 
verfwerkzaamheden was het eerder regel dan uitzondering dat in hun 
nabijheid collega’s onbeschermd andere werkzaamheden in hun 
nabijheid uitvoerden. 
 
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) waren altijd in voldoende en 
adequate mate aanwezig. Het gebruik ervan kende echter gedurende 
lange tijd een vrijblijvend karakter. Het werd lang als een eigen 
verantwoordelijkheid van de werknemer beschouwd. Handhaving van 
het gebruik varieerde van locatie tot locatie en van verantwoordelijke tot 
verantwoordelijke. Dit is gaandeweg, vanaf 2000, verbeterd. 
 
Vaak werd er naar de laagste trede van de arbeidshygiënische strategie 
overgegaan, zonder dat duidelijk werd waarom andere treden niet 
voldeden. 
 
In de jaren tachtig groeit het veiligheidsbewustzijn wat betreft het 
werken met chemische stoffen, maar dit stokt na de verzelfstandiging 
medio jaren negentig. Medio jaren '00 wordt dit weer opgepakt door 
certificering en hoge uitvalcijfers. 
 
De invoering van het programma BALANCE (2007) zorgt voor het 
proactief omgaan met veiligheid. Dit betekent een stijging van stap 2 
naar stap 4/5 op de Veiligheidsladder. 

 
131 Formeel loopt de onderzoeksperiode tot en met 2020. Voor sommige activiteiten loopt deze periode eerder 
af. Zo loopt voor de documentanalyse de periode tot en met 2017 ( de dagtekening van het meest recente 
beschikbaar gestelde document). De DocumentAnalyse (DA) en voorbereiding van de gespreksprotocollen 
vonden in 2018 plaats. De gesprekken zijn in 2019 en 2020 gevoerd. 
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De voorlichting over en instructies voor een veilige uitvoering van hun 
werk door werknemers leek op papier goed geregeld. De praktijk was 
echter anders. De leiding was niet altijd op de hoogte van de relevante 
Arbowetgeving en periodieke voorlichting over arborisico’s ontbrak. 
Het Arbobesluit kent een groot aantal verplichtingen voor het werken 
met gevaarlijke stoffen. Wanneer er (ook) wordt gewerkt met 
kankerverwekkende stoffen komen nog verplichtingen daarbij.  
De maatregelen die gedurende lange tijd werden genomen, waren niet 
toegesneden op dit deel van het Arbobesluit. In ieder geval niet op het 
werken met chroom-6. 
 

4.2 Kanttekening bij bevindingen 
Selectieve informatie (informatiebias)  
Het is niet na te gaan hoe groot de daadwerkelijke omvang van het 
aantal (relevante) documenten is geweest. Wel is duidelijk dat niet alles 
(meer) beschikbaar was. Uit gesprekken bleek dat er bijvoorbeeld 
maandelijks een landelijk overleg was tussen de bedrijfsartsen en dat dit 
ook genotuleerd werd, maar deze notulen waren niet beschikbaar. De 
Arbeidsinspectie of haar opvolger, de Inspectie SZW, vernietigt 
inspectierapporten na zeven jaar volgens de Archiefwet. Hierdoor is dit 
geen goede (volledige) bron is. Bij verhuizingen zijn archieven maar 
voor een deel meeverhuisd. Ook van de zijde van de onderzoekers van 
het archiefonderzoek (zie 2.1.1 132), evenals door enkele 
gespreksdeelnemers, werd aangegeven dat er meer 
documentatiemateriaal moet zijn geweest dan dat er is aangetroffen. 
Bij het archiefmateriaal valt op dat veel detailinformatie bewaard is 
gebleven, zoals notulen van werkoverleg, maar dat ander materiaal, 
zoals verslagen van overleg tussen adviseurs (bedrijfsartsen, 
veiligheidskundigen) ontbreekt. 
De selectie van documenten is in hoofdstuk 2 toegelicht. Toch bleek 
bijvoorbeeld het rapport van een groot inspectieproject van de 
Arbeidsinspectie bij NS (1993) niet in de NS-documentatie te zitten, 
maar die kwam wel bij een internetsearch tevoorschijn. Het zat in het 
Utrechts Archief, waar veel andere NS-documenten gearchiveerd zijn die 
ons wel ter beschikking zijn gesteld. 
Een groot deel van de documenten betrof Haarlem - minder op de 
overige locaties. Het is echter de grootste locatie wat betreft deelnemers 
en een grote locatie wat betreft werkzaamheden.  
Dit alles roept vragen op over de volledigheid van het 
documentatiemateriaal. Daarmee is nog niet gezegd dat het 
documentatiemateriaal niet representatief kan zijn geweest. Van de 
zijde van de archiefonderzoekers werd aangegeven dat de geselecteerde 
documenten wel een goede weergave waren van de ‘papieren 
werkelijkheid’ van het ‘conserveringsdeel’ van de werkzaamheden aan 
het rijdend materieel. 
 
Van de (oud-)NS-deelnemers was een redelijke groep deelnemers bereid 
deel te nemen aan de gesprekken (ongeveer 10 procent). Niet iedereen 
daarvan is uitgenodigd om deel te nemen, uiteindelijk één vijfde deel (2 
procent). Hiervan heeft ongeveer tweederde daadwerkelijk deelgenomen 
aan de gesprekken. Het is niet aan te geven in welke mate deze groep 
wat betreft de samenstelling (man/vrouw, leeftijd, achtergrond, 
 
132 Projectverslag en – verantwoording Documentatieonderzoek chroom-6 ( jan-mei 2017). 
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werkduur, ervaring et cetera) representatief is voor de hele NS-
populatie.  
Wel is het zo dat met deelnemers uit de gehele onderzoeksperiode is 
gesproken bij de individuele en groepsgesprekken en dat deelnemers 
van elk van de geselecteerde locaties aan het woord aan het woord 
kwamen. Door de gestructureerde aard van de gesprekken en de vragen 
naar feitelijkheden, werd volgens ons tijdens de (groeps)gesprekken een 
intern consistent beeld verkregen van het werken binnen NS, in ieder 
geval voor de onderzochte locaties. 
 
Haperend geheugen (herinneringsbias) 
De interviews zijn afgenomen bij veelal  oudere respondenten die vaak 
jaren nadat ze bij NS hadden gewerkt moesten graven in hun geheugen 
naar arbeidsomstandigheden van soms vijftig jaar geleden. Dan kan het 
geheugen wel eens steken laten vallen of niet altijd meewerken. 
Herinneringsbias is dan ook een reële vorm van vertekening die bij de 
interpretatie van de resultaten steeds in het achterhoofd moet worden 
gehouden. De interviews kunnen zeker als ‘oral history' (verbale 
geschiedschrijving) worden beschouwd. Naast feitelijke kwam ook 
anekdotische en exemplarische informatie naar boven, die is verwerkt in 
de rapportage. 
 
Kernvraag is of met meer documenten, selectie van andere (oud-) 
werknemers of met minder herinneringsbias de beantwoording van de 
vragen tot heel andere antwoorden zou hebben geleid. Zowel de 
onderzoekers van WP8 als de leden van de klankbordgroep zijn van 
mening dat dit niet het geval is. 



RIVM-rapport 2022–0025 

Pagina 160 van 195 

  



RIVM-rapport 2022-0025 

Pagina 161 van 195 

Bijlage 1 Tijdlijn 

De tijdlijn geeft in chronologische volgorde (kolom a) de belangrijkste 
gebeurtenissen met betrekking tot de onderzochte onderwerpen weer. 
De onderwerpen corresponderen met de inhoud van de 
onderzoeksvragen. In kolom a is het jaartal weergeven waarin of vanaf 
wanneer een gebeurtenis van toepassing is, in kolom b is de gebeurtenis 
weergegeven en in kolom c het nummer van de onderzoeksvraag  
 
1 bekendheid met chroom-6;  
2 medische onderzoeken;  
3 blootstellingsmetingen;  
4 vervanging chroom-6;  
5 zorgplicht NS;  
6 gebruiken (mores);  
7 arbogericht beleid en naleving (8);  
9 bekendheid met normen, regelgeving en beleid; 
10 beschermingsmiddelen; 
11 geschiktheid werkruimtes. 
 
Tabel 2 Tijdlijn van gebeurtenissnen 

Jaar 
a 

Gebeurtenis 
b 

Vraag 
c 

1907 Invoering zorgplicht werkgever voor een veilige 
werkomgeving in art. 1638x BW 

5 

1934 Inwerkingtreding Veiligheidswet 1934 5 
1939 Inwerkingtreding Veiligheidsbesluit fabrieken en 

werkplaatsen met voorschriften ter voorkoming van 
vergiftiging, besmetting en beroepsziekten 

5 

1973 Bij Defensie is kennis over gezondheidsrisico’s 
opgenomen in  cursusmateriaal. Dit impliceert 
algemene bekendheid van gezondheidseffecten van 
Cr-6. 

1 

1975 Uit document: “ … dat bij het verspuiten van giftige 
metalen zoals zink-lood-cadmium-chroom en 
mangaan of van legeringen die deze metalen 
bevatten verseluchtkappen moeten worden 
gedragen". 

1 

1975 Verslag van een onderzoek naar toxische 
eigenschappen van lood en chromaat. Over chroom 
: “De carcinogene potentie van chroom 
(longcarcinoom) was wel reeds bekend bij werkers 
in de delfstofindustrie. Weinig nog was bekend bij 
geëxponeerden aan chroompigment”. Vermeld 
werden aanwijzingen over verhoogd risico op 
longkanker en naar een NIOSH-rapport waarin het 
hoognodig wordt geacht de werkers te beschermen 
tegen de effecten van hexavalent (6+) chroom. 

1 
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Jaar 
a 

Gebeurtenis 
b 

Vraag 
c 

1977 Invoering van de verplichting in art. 20v 
Veiligheidswet 1934  in een veiligheidsrapport om 
de gevaren en risico's met betrekking tot 
werkzaamheden en gevaarlijke stoffen te 
inventariseren (de voorloper van de RI&E die 
inhoudelijk daaraan gelijkgesteld kan worden) 

5 

1978 Algemene verplichting tot het treffen van 
voorzieningen om de gevaren verbonden aan het 
werken met gevaarlijke stoffen te vermijden 
(Besluit van 4 januari 1977, Stb. 52). 

5 

1979 Verbodsbepaling voor toepassen van producten 
waarbij bij verwerking of bewerking in de 
onderhoudssfeer carcinogene stoffen of stoffen met 
snel optredende toxische werking kunnen 
vrijkomen. Genoemd worden onder meer asbest, 
loodchromaat en zinkchromaat.  

1 

1979 Er is één onderzoek gevonden (die uit 1979) naar 
medisch onderzoek bij werkenden die aan chroom-6 
zijn blootgesteld.  

2 

1979 Mutagene effecten van blootstelling aan chroom-6 
en onderzoek lood in bloed in de hoofdwerkplaats 
Tilburg n.a.v. ongerustheid bij een groep schilders. 
Uitgevoerd in samenwerking met toxicologen van de 
Universiteit van Nijmegen. Er werd geen duidelijke 
relatie gevonden; roken was een belangrijke 
verstorende factor. Een longitudinaal onderzoek 
werd aanbevolen. Er kon niet worden achterhaald 
dat dit onderzoek is uitgevoerd. 

2 

1980 In de jaren 80 wordt een grote modernisering in 
gang gezet, waardoor tegenwoordig een groot deel 
van het bedrijf een moderne inrichting heeft: het 
nieuwe magazijn en kantoorgebouw (1986), de 
draaistellenhal en de montagehal (1990) en de 
casco/ schildershal met luchtkussentransport 
(1994). 

11 

1980 Loodonderzoek hoofdwerkplaats Amersfoort in 
samenwerking met CTO (Centrum Technisch 
Onderzoek NS) en advies van Coronel Laboratorium 
(UvA). Hoewel sinds 1965 geen loodhoudende 
menie meer wordt gebruikt komt bij afbranden van 
oude verflagen veel lood vrij in de lucht. Meting 
door Arbeidsinspectie: 15-125 maal de MAC 
waarde. Na introductie van maatregelen zoals het 
naar buiten verplaatsen van het werk, 
ademhalingsbescherming en roulatie van de 
werkzaamheden. Na introductie maatregelen 
controle meting door CTO d.m.v. personal air 
sampling: bij laswerk rond de MAC en bij snijden 
forse overschrijding van de MAC waarde. 

2 
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Jaar 
a 

Gebeurtenis 
b 

Vraag 
c 

1980 Veel aandacht om veiligheid op hoger niveau te 
krijgen. Het was een komen en gaan van systemen 
die hieraan bij zouden dragen. Echter komt dit niet 
goed tot uitvoering. Het had een lage prioriteit, 
veiligheidsinstructies werden niet goed nageleefd, 
PBMs werden onvoldoende gebruikt en waren er 
onvoldoende instructies voor werknemers over 
risico’s van het werken met risicovolle stoffen. 

6 

1980 Uitgifte van het boekje 'alles over persoonlijke 
veiligheid’ door werkplaats Haarlem. Alle 
beschikbare PBM worden in dit boekje toegelicht.  

10 

1980 In rapportages wordt geconstateerd: “er is een 
grote achterstand in onderhoud maar daarbij blijft 
het niet. De ruimten voldoen niet aan de eisen van 
de tijd (en van de Arbeidsinspectie). De 
arbeidsomstandigheden deugen niet (vuil, lawaai); 
het verlichtingsniveau is te laag; de transportpaden 
zijn te smal; de raam/vloer verhouding klopt niet, 
het comfort is onvoldoende (tocht, ventilatie) en ga 
zo maar door.” Ook de veiligheid is ter discussie. 

11 

1980 Het compartimenteren van de werkzaamheden 
rondom gritten, schuren en verven wordt als 
collectieve maatregel ingevoerd in Tilburg. In 
Haarlem was dit in de jaren 90. Andere collectieve 
maatregelen zijn ruimteventilatie en bronafzuiging. 

10 

1980 Arbeidsinspectie deed metingen naar lood in de 
lucht waarbij 15-125 maal overschrijding van de 
MAC waarde werd aangetroffen. Dit was aanleiding 
voor gedegen onderzoek in samenwerking met CTO 
en het Coronel Laboratorium (UVA), invoering van 
beheers maatregelen en controlemetingen door 
CTO. 

3 

1981 Gezondheidsrisico’s van chromaatverbindingen 
worden expliciet vermeld in een rapport van CTO. 
Daarin is een passage opgenomen over de 
Aanvullende Registratieverplichting. Vijf producten 
uit de CTO4 catalogus vallen onder deze 
verplichting. Het zijn Primers op basis van 
zinkchromaat. 

1 

1981 Het zgn. ‘blauwe boek’ met Werkbeschrijvingen 
komt beschikbaar. Als er iets nieuws was van 
veiligheid en persoonlijke bescherming, dan werd 
dat besproken in het werkoverleg. Er zouden 
aanvullingen uitgedeeld zijn over gevaarlijke stoffen 
en men was verplicht dit boek te kennen. Echter 
niet alle werknemers waren bekend met dit blauwe 
boek. 

6 

 
 

 

1983 1 januari 1983: Eerste deel van de eerste fase 
van artikelen uit Arbowet 1980 (Staatsblad 
1982, 673 treedt in werking, o.a.: 

7 
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Jaar 
a 

Gebeurtenis 
b 

Vraag 
c 

1983 Invoering Arbeidsomstandighedenwet met 
verplichting tot het voeren van beleid, toepassen 
van de de arbeidshygiënische strategie en met de 
invoering van verplichtingen voor werknemers 

5 

1984 Gericht medisch onderzoek op de polyesterafdeling 
Haarlem met een verslag van personal monitoring 
van styreen, conform styreenprotocol van de 
Contact Groep Chemie uit 1983 en advies conform 
PGO werkers in de polyesterbotenbouw en 
resultaten gehooronderzoek. 

2 

1985 Toepassing van chroom-6 besproken ter 
voorkoming van corrosie. Dit als alternatief voor 
loodmenie dat sinds 1990 in de EU is verboden 

4 

1985 Arbeidsinspectie hanteert grenswaarde voor het 
werken met chromaten en chroom-6 (Nationale 
MAC-lijst ‘P145’, U.D.C.613.155.3, Uitgave van het 
Directoraat-Generaal van de Arbeid van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
Voorburg) 

5 

 
 

 

1985 1 juni 1985: Tweede deel van de eerste fase van 
artikelen uit Arbowet 1980 (Staatsblad 1985, 212) 
treedt in werking, o.a.: 

7 

1987  Door het CTO (Centrum Technisch Onderzoek) 
wordt overleg gestart met de verfindustrie om tot 
de gele NS kleur zonder lood- en 
chromaathoudende pigmenten te komen. Een 
vergelijkend onderzoek werd uitgevoerd naar 
roestwerende verven zonder chromaathoudende 
pigmenten. Invoering van loodchromaat vrije gele 
aflak werd geeffectueerd. Na 1994 werd bij de 
inventarisatie van gevaarlijke stoffen incidenteel 
nog een pot verf met zinkchromaat of loodchromaat 
aangetroffen. 

10 

   

1988 1 januari 1988: Tweede fase van artikelen uit de 
Arbowet 1980 (Staatsblad 1987, 605) treedt in 
werking. 

7 

1988 Bij CTO bekend dat zink- en loodchromaat 
schadelijk zijn voor mens en milieu. Gestart  met 
overleg met de verfindustrie om tot de gele NS 
kleur zonder lood- en chromaathoudende pigmenten 
te komen 

4 

1989 Handboek VGW van de werkplaats Onnen. Hierin 
wordt in een Persoonlijke Veiligheid matrix 
aangegeven welke PBM worden voorgeschreven dan 
wel sterk aangeraden. 

10 
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1990 1 oktober 1990: Derde en laatste fase van artikelen 
uit de Arbowet 1980 (Staatsblad 1990, 488) treedt 
in werking. 

7 

1990 Speciale schilderstanden worden gerealiseerd. Deze 
standen worden afgezogen onder het bordes. 
Schone lucht wordt van boven ingeblazen en laag 
boven de vloer afgezogen. Om de overdruk in de 
hal te bewaren wordt bij iedere toegang tot de hal 
een luchtgordijn geplaatst. 

10 

1992 Expliciete verwijzing naar de mogelijkheid van 
blootstelling van medewerkers aan chroom. Door 
CTO is een meetprogramma uitgevoerd om de 
stofconcentratie in de ademzone van de monteur te 
bepalen. Belangrijkste conclusie was dat tijdens het 
wisselen van het filter er een relatief kort moment is 
waarop zodanig wordt blootgesteld aan schadelijk 
inadembaar stof. In verband met o.a. chroom 
(waarde is niet vermeld) worden waarden bereikt 
die maatregelen wenselijk maken. 

1 

1992 CTO vermeld dat zinkchromaat is aangemerkt als 
carcinogeen en er een vervang verplichting is voor 
kankerverwekkende stoffen.  

4 

1992 Gezocht naar alternatief voor chroom-6 met de 
vermelding dat zink- en loodchromaat schadelijk 
zijn voor mens en milieu. 1992 worden alternatieve 
opbrengmethoden genoemd, waaronder galvanische 
en thermische technieken 

4 

1993 De oudste aangetroffen RI&E dateert uit 1993. De 
RI&E is uitgevoerd met de IMA-methode voor de 
montagehal in Haarlem. 

3 bc 

1993 In een bijlage van een RI&E zijn de ingeschatte 
risico’s aan blootstelling aan kankerverwekkende 
stoffen (6 waardig chroom) bij roestvrij staal lassen 
vermeld. De risicovaststelling was: belangrijk risico. 

1 

1993 Periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek nieuwe 
montagehal Haarlem. Heel systematisch onderzoek 
met als onderdelen: 1. Inventariserende analyse 
van arbeidsomstandigheden door SE Arbo, 
projectenbureau ergonomie, m.b.v. 
Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden en 
WEBA. 2. Vragenlijstonderzoek: algemeen PBGO 
(groene formulieren) + speciale NS vragenlijst 
gericht op zwaar werk. 3. Ziekteverzuimanalyse en 
4. Individueel medisch onderzoek in PBGO bus van 
SE Arbo 

2 

1993 1993 Landelijk Inspectieproject Spoorwegen, VGW-
breed (Veiligheid, Gezondheid en Welzijn) opgezet 
met een specifieke inspectielijst gericht op 
werkplaatsen en stations. Een samenwerking tussen 
vier districten van de Arbeidsinspectie waarbij zeven 
inspecteurs waren betrokken. Samenhangend met 

3a 
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dit Inspectie-project zijn twee arbo-audits 
(doorlichting van het arbozorgsysteem) uitgevoerd. 
Enkele conclusies: “De deskundige ondersteuning 
heeft een weinig gestructureerd karakter. Te veel 
opereren de deskundigen vanuit hun eigen 
discipline. Van onderlinge afstemmingen en een 
planmatige aanpak is geen sprake. Juist door 
gezamenlijk op te trekken en jaarlijks een plan van 
aanpak te maken voor uit te voeren activiteiten kan 
de inbreng van deskundigen aan terrein winnen. De 
kennis is bij de verschillende deskundigen zeker 
aanwezig. De rapportages en adviezen zijn over het 
algemeen van goede kwaliteit. Er wordt niet altijd 
voldoende gebruik gemaakt van de aanwezige 
deskundigheid. Heel sterk komt dit naar voren ten 
aanzien van de infrastructurele voorzieningen. Hier 
is het de bedrijfsdienst die op verantwoordelijkheid 
gezag (zonder over de daartoe benodigde kennis te 
beschikken) beslissingen neemt die van groot 
belang zijn voor de arbeidsomstandigheden van de 
werknemers. De deskundigen worden bij het nemen 
van deze beslissingen over het algemeen niet 
betrokken.” 

1994 Met het Besluit Kankerverwekkende Stoffen en 
Processen, 1994, bestaat een vervangingsplicht 
kankerverwekkende stoffen, waaronder de chroom-
6 verbindingen als zinkchromaat, tenzij dat 
technisch onuitvoerbaar is. 

4 

1994 Aanwijzing chroom-6 als kankerverwekkende stof in 
het Besluit kankerverwekkende stoffen, Stb. 1994, 
91 

5 

 
 

 

1994 1 januari 1994: Invoering van o.a. de volgende 
bepalingen in de Arbowet 1980 (Staatsblad 1993, 
757): 

7-jan 

1995 In een verslag van een bijeenkomst met schilders 
wordt verwezen naar een publicatie over 
isocyanaten en naar een memo over risico’s bij het 
bewerken waarbij loodchromaten kunnen 
vrijkomen. In de memo wordt verwezen naar een 
specifieke publicatie over primers die lood- of 
chromaatpigmenten bevatten:  
“chromaatpigmenten (zinkchromaat, 
zinktetroxichromaat en strontiumchromaat), van 
dergelijke stoffen staat het vast dat zij bij de mens 
niet alleen huidziekten en overgevoeligheid kunnen 
veroorzaken maar (bij inademen) ook een 
verhoogde kans op longkanker geven.”. 

1 
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1995 Verzelfstandiging van de NS, in 1995, en de invoer 
van kwaliteitssysteem AQAP en later ISO 9001. De 
mate van veiligheid als onderdeel van het 
kwaliteitssysteem is op verschillende manieren 
ingevuld en is gebruik gemaakt van verschillende 
systemen. Een van de toegepaste 
kwaliteitssystemen was AQAP (1,2,3 en 4) 
(afkomstig van defensie). Later is dit ontwikkeld 
naar NEN-normen en ISO 9001. Dit 
kwaliteitssysteem omvatte zowel kwaliteit als 
veiligheid. Zowel werknemers als materieel moest 
aan eisen voldoen. 

6 

1995 Inwerkingtreding art. 6:175 BW 
(risicoaansprakelijkheid werkgever voor gevolgen 
van laten werken met gevaarlijke stoffen) 

5 

1995 Vermelding dat er gebrek was  aan verankering van 
structurele zorg voor arbeidsomstandigheden; 
Niemand was verantwoordelijk en de uitvoering 
werd niet getoetst’. Beleidsstuk veiligheidskundige: 
“Van oudsher wordt veel aandacht besteed aan 
arbeidsomstandigheden bij Nederlandse 
Spoorwegen. Dit gebeurde echter niet op een 
gestructureerde wijze. Bovendien voelde het 
management zich vaak niet verantwoordelijk 
(genoeg). Voor veiligheid had men immers een 
veiligheidskundige…’’ “Gebrek aan verankering van 
structurele zorg voor arbeidsomstandigheden; 
niemand was verantwoordelijk en de uitvoering 
werd niet getoetst.” 

6 

1995 In het milieujaarverslag van locatie Haarlem over 
2001 en verschenen in 2002 is vermeld dat door de 
afdeling KAM een VGWM/VCA cursus is opgestart. 
Alle medewerkers van de uitvoerende afdelingen 
zouden daaraan deelnemen. In 2002 zouden 60 
medewerkers worden opgeleid in het werken met 
gevaarlijke stoffen. Geen info beschikbaar over de 
inhoud van de cursus, of deze daadwerkelijk is 
uitgevoerd. 

9 

1995 In Arbojaarverslag over 1994, verschenen in 1995, 
werd gebrek aan kennis over Arbo zaken 
vastgesteld waaronder het werken met gevaarlijke 
stoffen. Geadviseerd werd om voorlichting daarover 
te organiseren. Dit voorlichtingsproject zou in 
uitvoering zijn. Onduidelijk wie voorlichting heeft 
gehad en of deze ook was gericht op de risico’s van 
Cr-6. 

9 
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1996 Voor het revisiebedrijf Haarlem wordt gerapporteerd 
over het Project Toxische Stoffen. Een beoordeling 
van de blootstelling wordt geadviseerd door het 
uitvoeren van persoonsgebonden metingen op 
verschillende afdelingen. Aanleiding voor het project 
was dat in 1995 de wettelijk verplichte 
inventarisatie toxische stoffen ontbrak. Op de 
afdelingen is ook sprake van ongerustheid onder de 
medewerkers. Omdat de voor het project 
noodzakelijke overzicht van alle stoffen ontbreekt 
blijven de adviezen globaal. 

3 bc 

1996 In een RI&E van NS Materieel staat de constatering 
dat stof vrijkomt bij schuren en dat afzuiging 
onvoldoende is. Als knelpunten worden aangegeven 
dat bij schuren veel stof vrijkomt en dat 
onvoldoende afzuiging aanwezig is in sommige 
ruimtes. In dezelfde RI&E wordt aangegeven “Er is 
een beleidsplan t.a.v. PBM, echter moeten zaken 
verder uitgediept of geïmplementeerd worden. Uit 
de RI&E blijkt dat aan toezicht en draagdiscipline 
veel te verbeteren valt. Daarnaast zijn de 
voorschriften verouderd (meenemen bij instructie), 
signalering ontbreekt op veel plaatsen en dragen 
van PBM door externen is onvoldoende ontwikkeld”. 

10 

1997 De resultaten van een PAGO worden gerapporteerd. 
In een groep van 49 werknemers werd bij 20 van 
hen mogelijke beroepsgebonden aandoeningen 
vastgesteld: OPS (8x), longaandoeningen (3x) en 
huidklachten (9x). De medewerkers zijn werkzaam 
op de schilder- of polyester afdeling. Als mogelijke 
oorzaken worden alleen di-isocyanten genoemd; 
chroom-6 wordt nergens aangegeven. 

3 bc 

1997 In een onderzoek wordt vastgesteld dat 
medewerkers tijdens de werkzaamheden stofkapjes 
dragen. “Het merendeel van de werknemers draagt 
geen P3 combinatiekapjes tijdens het verven en het 
plamuren terwijl deze wel op de werkplaats 
aanwezig zijn. Ook worden de handschoenen tijdens 
deze werkzaamheden niet door iedereen gebruikt. 
In de spuitcabines dragen de werknemers 
overdrukpakken”. Als vervolg op de RI&E is in 
Haarlem een project Toxische stoffen gestart. Voor 
onder andere de Schoonmaakafdeling wordt 
geconstateerd dat de PBM onvoldoende worden 
gebruikt. 

10 

1997 Meer werkinstructies beschikbaar. Werknemers 
geven aan dat er meer werkinstructies kwamen, 
waarin ook veiligheid was opgenomen er kwam hier 
steeds meer aandacht voor. 

6 
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1998 Vermelding van metingen naar toxische stoffen bij 
revisiebedrijf Haarlem. Het gaat met name om 
isocyanaten en oplosmiddelen; chroom-6 of 
chromaten worden niet genoemd. 

3 

 
 

 

1999 1 november 1999: Invoering Arbowet 1998 
(Staatsblad 1999, 184) met o.a. 

7 

1999 Gewijzigde Arbeidsomstandighedenwet met 
Arbobesluit en Arboregeling, met gedetailleerde 
uitwerking van de verplichtingen van werkgevers en 
werknemers 

5 

2000 Na 2000 werden geen rapportages van medisch 
onderzoek meer aangetroffen.  Met het opheffen 
van de interne bedrijfsgeneeskundige dienst werd 
de toegang tot de bedrijfsarts minder laagdrempelig 
en verdween de kennis van bedrijfsartsen van de 
arbeidsomstandigheden op de werkplaatsen. Ook 
periodiek loodonderzoek werd niet gecontinueerd, 
terwijl in 1999 bij 3 van de 89 onderzochte 
schilders, lassers en bots/casco medewerkers 
verhoogde waarden werden gevonden, aldus een 
adviseur. 

2 

2000 Toen de nieuwe hallen kwamen, kwamen de milieu-
en veiligheidsregels er ook steeds meer in. Dat was 
begin jaren ’90. Na het jaar 2000 werd het pas 
serieuzer met betrekking tot veiligheidsinstructies 
en het wijzen op mondkapjes. 

10 

2000 Bedrijfsarts: “Met de verzelfstandiging van de 
arbodienst stopte de loodonderzoeken rond 2000. 
Dat lag aan een gebrek aan kennis bij degenen die 
de voortzetting geregeld hebben. De zelfstandige 
arbodienst leed vanaf het begin een armoedig 
financieel bestaan, dus er moest gesaneerd worden. 
De interimmanager heeft toen een dikke streep 
gezet door al die activiteiten”. 

2 

2000 Lijnfunctionaris: “De chefs zijn wel een keer door de 
mangel gehaald, met hartkeuring. Dat werd ons 
medio 2000 aangeboden op basis van vrijwilligheid. 
De leidinggevenden maakten daarvan wel gebruik. 
We kregen een bloeddrukmeter; die heb ik nog 
bewaard. Het was een speciale actie voor het 
hogere kader. Dat was om je gezondheid eens te 
laten testen. Het was een soort doorlichting van de 
leidinggevenden.” 

2 

2000 In een Arbojaarverslag wordt aangegeven dat voor 
diverse locaties geen (actuele) RI&E aanwezig is. 
Voor gevaarlijke stoffen wordt daarbij aangegeven 
dat inzicht in het omgaan met allerlei te gebruiken 
stoffen ontbreekt. 

3 bc 

2000 Cursus voor schoonmakers over werken met giftige 
stoffen in gesloten ruimten.  

6 
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2000 Strikter gebruik mondkapjes en andere 
bescherming. Tot 2000 bepaalden werknemers 
veelal zelf in welke mate er gebruik werd gemaakt 
van beschermende voorzieningen, en dan met name 
het gebruik van mondkapjes. 

6 

2003 De groep arbo en milieu is in 2002 begonnen met 
het op orde brengen van het register gevaarlijke 
stoffen en de registratie kankerverwekkende 
stoffen. In 2003 is dit voor zover mogelijk afgerond; 
chroom-6 wordt niet specifiek benoemd. 

3 bc 

2003 Volgens werknemers is er sinds 2003 een 
veiligheidsman. 

6 

2004 Vervallen absolute verjaringstermijn bij letsel of 
overlijden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
door invoering art. 3:310 lid 5 BW, waardoor de 
vordering pas verjaart vijf jaar na bekendheid met 
de schade. 

5 

2005 Start van het moderniseringsproject “met grip op de 
toekomst” waarin het schadeherstelbedrijf en de 
zogenoemde in-/uithal zijn vervangen. Hiermee is 
NedTrain Haarlem functioneel geschikt voor de 
modernste materieeltypes en het meest moderne 
revisiebedrijf van Europa. 

11 

2005 Volgens werknemers de omslag naar echt veilig 
werken vanaf 2005 sindsdien instructies waar 
werknemers voor moeten tekenen 

6 

      
   

2005 1 juli 2005: Invoering aanvullingen Arbowet 1998 
(Staatsblad 2005, 202) met o.a. 

7 
   

2007 1 januari 2007: Wijzigingen van de Arbowet 
(Staatsblad 2006, 673) met o.a. 

7 

2007 Introductie Balance Kwaliteitssysteem. Balance was 
een methodiek voor vermindering van risico’s met 
betrekking tot arbeid binnen organisaties, met als 
doel blijvende gedragsverandering. Het zorgde 
ervoor dat veiligheid en alle bijbehorende aspecten 
veel meer op de voorgrond kwam en het 
bespreekbaar werd op de werkvloer.  

6 

2015 2015 medewerker: ‘Het is een grote puinzooi bij die 
Arbodienst, onder meer door de verandering van 
mensen (bedrijfsartsen). Werknemers voelen zich 
niet gehoord. Wat niet helpt is dat de bedrijfsartsen 
geen verstand hebben van het spoor. Het maken 
van een afspraak duurt te lang. Elk jaar zit er een 
andere bedrijfsarts’. 

2 

2015 Oplevering eindrapportage NS ‘onderzoek 
werkzaamheden verleden – fase 1 – verkenning’. 

3  
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2015 Het werk wordt door medewerkers in Haarlem 
stilgelegd. Door de chroom-6 problemen bij de 
POMS sites van Defensie was onrust ontstaan. 
Begin 2015 zijn van alle treinen monsters genomen 
en is geprobeerd om alle processen na te bootsen 
en te bemeten. In 2015 – 2016 zijn veel 
aanpassingen gedaan aan de werkprocessen. Het 
nemen van monsters aan materieel is losgelaten; al 
het materieel wordt behandeld alsof het chroom-6 
bevat. 

3 bc 

2017 In document is aangegeven dat er een alternatief 
moet komen voor de toepassing van chroom-6, 
aangezien het gebruik wettelijk niet meer is 
toegestaan 

4 

 
 

 

2017 8 juni 2017: Wijzigingen Arbowet (Staatsblad 2017, 
22) 

7 

2017 In 2017 wordt de noodzaak van een alternatief 
aangegeven op basis van een wettelijk verbod op 
het gebruik van chroom-6. In de jaren 90 werd al 
gezocht naar een alternatief voor chroom-6 op basis 
van de schadelijkheid voor mens en milieu. 

10 

Voor de periode 2015/2017 – 2020 wordt verwezen naar de Epiloog (3.5)  
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Bijlage 2 Afkortingen en begrippen NS Onderzoek Verleden 
Chroom-6  

Deze lijst betreft afkortingen gebruikt in dit rapport. Een complete lijst 
van NS-afkortingen (of 'verkortingen' zoals ze bij de NS genoemd 
worden) is te vinden op:  
https://www.nvbs.com/shared/content/uploads/2018/08/Lijst-van-
verkortingen-spoorwegen-3e-druk-P.-Gutter.pdf 
 
AA Aanvullende analyse 
ABC Afblijven Bekijken, Checken  

(gedragsregel bij een vermoeden van de aanwezigheid asbest) 
Afc Afdelingschef 
AMC Arbo- en Milieucoördinator 
AMG Arbo Management Groep  

(fusie in 1996 van SE Arbo van NS, arbodienst van Phillips en 
de Rijksbedrijfsgezondheidsdienst (RBGD)) 

AMvB Algemene Maatregel van Bestuur 
AOS Arbeidsomstandighedenspreekuur 
AQAP Allied Quality Assurance Publications 

(norm voor kwalitetsborging; van oorsprong militair) 
AZS Arbozorgsysteem 
Bds Bedrijfsarts 
BGM Beleidsgroep Materieel 
BIA Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit 

[Internationaal toonaangevend Duits onderzoekinstituut; had de 
naam BIA tussen 1980 en 2003. De huidige naam is Institut für 
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(IFA).] 

BIM Bedrijfsintern Milieuzorgsysteem 
BMR  Beschrijving Motorrijtuigen NS 
BOS Beurtomschrijving 
BSB Bevoegd Spoorbetreder 
BW Burgerlijk Wetboek 
CAE Centrale Adviesgroep Ergonomie 
CAOP Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel 
CB Componentenbedrijf 
CBT Componentenbedrijf Tilburg 
CFK's Chloorfluorkoolwaterstoffen 
Cgm Centraal gereedschapmagazijn 
CMR Carcinogene, Mutagene en Reprotoxische stoffen 
CPR Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen 

[1992-2004; viel onder SZW] 
CTO Centrum Technisch Onderzoek 
DA Documentanalyse 
DB Deutsche Bahn 
DDM Dubbeldeks Materieel 
DE-loc Dieselelektrische lokomotief 
DiR Directieraad 
DOEN Direct, Open, Eerlijk en Normaal 

(acronym in Masterplan Veiligheid) 

https://www.nvbs.com/shared/content/uploads/2018/08/Lijst-van-verkortingen-spoorwegen-3e-druk-P.-Gutter.pdf
https://www.nvbs.com/shared/content/uploads/2018/08/Lijst-van-verkortingen-spoorwegen-3e-druk-P.-Gutter.pdf
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DOL Decentrale Opleidingen Lijnwerkplaatsen 
DTA Deskundig Toezichthouder Asbest 
E-loc Elektrische locomotief 
EPI Effort Performance Indicator  

(score voor het veiligheidshandelen) 
GDS Gevaarlijke Dampen en Stoffen 
GH Grote Herstellingshal (Haarlem) 
GPO Gericht periodiek onderzoek 
Grc Groepschef 
Gw. Grondwet 
Hbo Historisch bodemonderzoek 
Hgb Hoofdgebouw (Utrecht) 
HSE Health, Safety and Environment 
Htd Hoofd Technische Dienst 
Hwpl Hoofd van de Lijnwerkplaats 
HVK  Hogere Veiligheidskundige 
ICM Intercitymaterieel 
IMA Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden 

(door SZW en TNO ontwikkeld rond 1995) 
Is Dienst Infrastructuur 
IOM Interne Ordemaatregel 
IP Industriële Projecten 
IPP Inspectiepluspakket 
ISRS International Safety Rating System 
KAM Kwaliteit, Arbo en Milieu 
LM Leading Manager 
Lmt Lokomoto 
LTI Lost Time Injury rate 
MAC Maximaal aanvaardbare concentratie 
Mat ’64 elektrisch materieel: Standaard Stoptrein of ‘Apekop’ 
Maw Maatschappelijk werker 
MIO Meerjarenplan Instandhouding Organisatie 
MMO  Meerjarenplan Materieelonderhoud 
MOB Manager Onderhoudsbedrijf 
MOP Materieelpark Ontwikkelingsplan 
Mw Dienst Materieel en Werkplaatsen 
MZS Milieu Zorgsysteem 
NDO Niet-destructief Onderzoek 
NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health 

(Amerikaans instituut en onderdeel van CDC) 
NSTO NS Technisch onderzoek  
OA Onderdelenafdeling 
OB Onderhoudsbedrijf 
OBA Oriënterende Bedrijfsanalyse (in voortraject PBGO) 
OCL Overleg Commissie Lijnwerkplaatsen 
OH Onderhoud (bv. OH4: onderhoudsbeurt na 220.00 km) 
O&S Onderhoud en Service 
OO Overlegorgaan 
OPS Organo Psycho Syndroom, ook wel ‘schildersziekte’ genoemd. 

Komt voor bij mensen die hebben gewerkt met vluchtige 
organische stoffen (VOS), ook wel oplosmiddelen genoemd. 

PAGO Periodiek arbeidsgeneeskundig onderzoek 
PB(G)O Periodiek Bedrijfsgezondheidkundig/geneeskundig Onderzoek 
PBM Persoonlijk beschermingsmiddelen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrisch_treinstel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoptrein
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P-ch Personeelschef 
PIB Productinformatieblad 
Plb Ploegbaas 
PMO Periodiek medisch onderzoek 
PV Persoonlijke Veiligheid 
RB Revisiebedrijf 
RBH Revisiebedrijf Haarlem 
RGS Register Gevaarlijke Stoffen 
RI&E Risico-inventarisatie en -evaluatie 
RNS Regelgeving Nieuwe Stijl 
RO Refurbishment & Overhaul 
Rolma Rollend Materieel 
ROT Refurbishment & Overhaul Tilburg 
Rv Regelvakman 
RVB Rijksvastgoedbedrijf 
RVW Reglement Veilig Werken  
RWS Rijkswaterstaat 
SBNS Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen 
SE Arbo Service Eenheid Arbeidsomstandigheden van NS 
SIG Schweizerische Industrie Gesellschaft 
SOS Signalering Onveilige Situaties 
SPF Spoorwegpensioenfonds 
Stb. Staatsblad 
SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
TBV  Taken, Verantwoordelijkheden, Bevoegdheden 
TL Teamleider 
TLB Toeleveringsbedrijf 
TORS Toekomst Organisatie Sociale functie 
TRA Taak-Risicoanalyse 
tROM Reïntegratiebedrijf (Tilburg) 
T.V.T Technische Vakschool Tilburg 
VBA Verordening Bedrijfsafvalstoffen 
VBF Veiligheidsbesluit Fabrieken en Werkplaatsen 
VG&M Veiligheid, Gezondheid en Milieu 
VGW Veiligheid, Gezondheid en Welzijn; vaak als 'VGW-commissie' 
VIRM Verlengd Interregio Materieel 
VIVA Volledige inperking van asbest 
Vk-mw Veiligheidskundig medewerker 
Vk-NSM Veiligheidskundige Nederlandse Spoorwegen Materieel  
VLS Veiligheid Langs het Spoor 
VO Verantwoordelijk opdrachtgever 
VOC Veiligheid, Onderricht en Communicatie 
VVF Voorschrift Vervoersfaciliteit  

(regeling voor eigen vervoer medewerkers en familieleden) 
WEBA  onderzoeksmethode voor Welzijn bij de Arbeid van een functie  
wph hoofdwerkplaats 
wpl lijnwerkplaats 
ZPP Zink Proto Porfyrine: test voor blootstelling aan lood  
5-W 'Willen-Weten-Wegen-Werken-Waken'-model (P-blad 190 SZW) 
 



RIVM-rapport 2022-0025 

Pagina 175 van 195 

Bijlage 3 NS-Documenten van de documentenanalyse 

Kenmerk Documentnaam 
0001 Inventarisatielijst - RIVM documentenset - 1285 it 
0002 NV Nederlandse Spoorwegen voorschriften betreffen 
0003 Nederlandse Spoorwegen hoofdwerkplaats Tilburg 196 
0004 Treinstel 503 schade en herstel 
0005 Nederlandse Spoorwegen uitgangspunten voor samenwe 
0006 Werkplaats Haarlem in kort bestek - Nederlands en 
0007 NV Nederlandse Spoorwegen, regels veilig werke 
0008 Taakomschrijving Centrum Technisch Onderzoek CTO 1 
0009 Bedrijfsgeneeskundige survey van de polyesterafd 
0010 Lijmen TU Delft 1089 - FSMM04641 
0011 Lijmen TU Delft 497 - FSMM29692 (1) 
0012 Lijmen TU Delft 497 - FSMM29692 
0013 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
0014 kennismap 08 (Archieven Haarlem),  afz CTB, mrt ‘96 
0015 kennismap 8 (Archieven Haarlem) conserv. draai,  

Stork, mrt ‘92 
0016 ns milieujaarverslag 1995 (Archieven Haarlem) 
0017 ns materieel uit een voortreffelijk milieu 1996 (A 
0018 Risicoinventarisatie bijlage 28 tabel verzuimgegev 
0019 Treinstel 071 Draaistel DL schade en herstel 
0021 Samen op weg Versie 1 
0022 Reglement derden fabrikanten Bijlage C Format werk 
0023 Nedtrain SLT werkinstructie schilder jaarbeurt 201 
0024 Update beroepsziektenonderzoek 2016 
0025 (Engels) Nederlandse Spoorwegen hoofdwerkplaats Ha 
0026 Rapporten betreffende toekomstige ontwikkeling we 
0027 Twee brieven over asbest 1970 (Utrechts Archief - 
0028 Matblad 1970 nr. 6 Verbouwing lijnwerkplaats leids 

0029 Beteugeling ziekteverzuim 1971 Handboek (Utrechts 
0030 Matblad 1972 nr. 3 Milieuhygiene en NS-Materieel ( 
0031 Treinstel 505 schade en herstel 1984-1985 
0032 Stukken betreffende functiebeschrijving en (her)wa 
0033 Bedrijfsgeneeskundige survey van de machinale hout 
0034 Arbeidsbelasting Zwolle 1975 (Utrechts Archief) 
0035 Diverse beschadegingen 503 
0038 Veiligheidsvoorschriften werkplaats Haarlem 1975 ( 
0039 Periodiek bedrijfsgeneeskunde 1975 (Utrechts Archi 
0040 Arbeidsbelasting Maastricht 1975 (Utrechts Archief 
0041 Arbeidsbelasting Tilburg 1975 (Utrechts Archief) 
0042 Termijnplan materieelonderhoud 1975 (Utrechts Arch 
0043 Notulen schilders 1971-1977 (Utrechts Archief - W 
0044 Evaluatie van het werkoverleg in de hoofdwerkplaat 
0045 Arbeidsbelasting Leidschendam 2100 (Utrechts Archi 
0046 Arbeidsbelasting Leidschendam 2100 1976 (Utrechts 
0047 Arbeidsbelasting Maastricht 1976 (Utrechts Archief 
0048 Arbeidsbelasting Haarlem 1976 (Utrechts Archief) 
0049 archief_LRRE_02120 (3) bestelling ICR rijtuigen 
0050 Verslag Nederlandse Spoorwegen, Intercity prijsaan 
0051 Arbeidsbelasting Alkmaar 1976 (Utrechts Archief) 
0052 Nederlandse Spoorwegen Hoofdwerkplaats Haarlem bes 
0053 Afkeuring sterfte en ziekteverzuim 1977 (Utrechts 
0054 kennismap 06 (Archieven Haarlem) 
0055 kennismap 6 (Archieven Haarlem) oppervlakbehandeli 
0056 Functioneren werkplaats Tilburg 1978 (Utrechts Ar 
0057 Treinstel 502 schade en herstel 30-8 1977 
0058 Functioneren werkplaats Haarlem 1976-1978 (Utrech 
0059 Correspondentie asbest 1978 en 1990 (Utrechts Arch 
0060 Bedrijfsplan Tilburg 1978-1981 (Utrechts Archief) 
0061 Functioneren werkplaats Amersfoort 1976-1978 (Utre 
0062 TNO verfinstituut artikel geschilderde corten en g 
0063 Afhandeling schade tst 419 1979 
0064 Treinstel 419 schade en herstel 1979 (2) 
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0065 Corrosiebestrijding bij het reizigersmaterieel 198 
0066 Foto ('s) 1974-1978 II (Utrechts Archief) 
0067 Bedrijfsgeneeskundige survey Watergraafsmeer 1980 
0068 Werkbeschrijvingen E. lok 1200 lijnwerkplaats Maas 
0069 Wijzigingen in organisatie van werkplaatsen 1979-1 
0070 Beschildering en opschriften EL 1600 
0071 Bedrijfsgeneeskundige survey Heerlen 1981 
0072 Creosootolie literatuurstudie 1981 (Utrechts Archi 
0073 werkplaats Haarlem asbestverwerking veiligheidsver 
0074 archief_LRRE_02119 (1) progr. van eisen DE LOC 
0075 Richtlijnen voor corrosiepreventie bij het ontwerp 
0076 Treinstel 419 schade en herstel 1979 
0077 Analyse arbowet op gebied van veiligheid, gezondhe 
0078 ARBO NV Nederlandse Spoorwegen, ARBO bericht nr 3, 
0079 Bedrijfsgeneeskundige survey polyesterafdeling Haa 
0080 cto bodemonderzoek hoofdwerkplaats Haarlem 1983 (A 
0081 Beleidsnota arbeidsveiligheid 1983 (Utrechts Archi 
0082 lijmstoffen en oplosmiddelen in arbeidsomstandighe 
0083 Lekkage daken door gritten 1983 
0084 Nederlandse Spoorwegen Hoofdindelingsplan van de H 
0085 Treinstel 502 schade en herstel 1-9 1983 
0086 Jaarverslag persoonlijke veiligheid 1983-1984 (Utr 
0087 Algemene WPH voorschriften 1984 (Utrechts Archief 
0088 ARBO NV Nederlandse Spoorwegen, ARBO bericht nr 4, 
0089 Kwaliteitseisen te stellen aan het in- en exterieu 
0090 archief_LRRE_01851 (1) aluminium rijtuigen 
0091 archief_LRRE_01851 aluminium rijtuigen 
0092 Rapport Nederlandse Spoorwegen, Aluminium rijtuigb 
0093 Brief Nederlandse Spoorwegen, Behandeling dakconde 
0094 Herbiciden, chemische onkruidbescherming 1984 (Utr 
0095 kennismap verzinken (Archieven Haarlem)thermische 
0096 Revisiebeurt omschrijving R5 programma plan t 501 
0097 Beleidsnota Arbeidsveiligheid en persoonlijke veil 
0098 werkplaats Haarlem bedrijfsgeneeskundige survey 19 

0099 Status vigerende bos-sen 1985 
0100 NV Nederlandse Spoorwegen Hoofdwerkplaats Haarlem 
0101 Conservering regengoten 1985 
0102 Conservering regengoten 501 1985 
0103 Arbo bericht nr. 5 1985 (Utrechts Archief) 
0104 Olympische Trein ten behoeve van de Olympische Spe 
0105 Rapport De Ruiter Milieutechnologie, Eindrapport n 
0106 bodemsanering wph Haarlem 1986 (Archieven Haarlem) 
0107 saneringsonderzoek Hoofdwerkplaats Haarlem 1986 (A 
0108 correspondentie hoogheemraadschap Rijnland 1986 (a 
0109 Rapport De Ruiter Milieutechnologie, milieukundig 
0110 Conservering roosters 1987 
0111 vergunningaanvraag hoogheemraadschap 1987 (Archiev 
0112 sanerinsplan bouwfasen 3a en 3b 1987 (Archieven Ha 
0113 veiligheidshandboek stageopdracht 1987 (Archieven 
0114 Rampenplan werkplaats Onnen, 1988 
0115 algemene wph veiligheidsnormen 1988(Archieven Haar 
0116 Basisplan DH '90 1988 (Utrechts Archief) 
0117 milieukundig bodemonderzoek hoofdwerkplaats Haarle 
0118 Rapport De Ruiter Milieutechnologie, Milieukundig 
0119 Notulen van vergadering overlegorgaan Mw - 1988 (U 
0120 Notulen beleidsgroep materieel 1988 (Utrechts Arch 
0121 Brief Centrum voor Technisch Onderzoek, samenstell 
0122 Wegwijs in hoofdwerkplaats Haarlem 1982 (Utrechts 
0123 Chemische onkruid bescherming 1989 (Utrechts Archi 
0124 spuitcabines draaistellenafdeling 1989 Haarlem (Ar 
0125 handboek lijnwerkplaats onnen 1989  (Archieven Haa 
0126 veiligheid handboek aanbevelingen 1998 (Archieven 
0127 Correspondentie verfprobleem Onnen 1990 
0128 Schilderwerk visuele strakheid wanden IC-materiaal 
0129 lawaai en stof bij cascowerk haarlem 1990 (Archie 
0130 Technische lieferbedingungen DB 1978 
0131 Rapport De Ruiter Milieutechnologie, Milieukundig 
0132 Kwaliteitscertificaat 1988 (Utrechts Archief - Wer 
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0133 Rapport SBNS, Historisch bodemonderzoek hoofdwerk 
0134 Handboek Wpl Onnen, Deel VII Veiligheid, Gezondhei 
0135 Brand asbesthal 1991(Utrechts Archief - Werkplaats 
0136 werkplaats Haarlem ontheffing arbeidsomstandighede 
0137 invoering van veiligheidsvoorschriften op de hoof 
0138 Schilderwerk daken behandeling 1991 
0139 Vorbeugender brandschutz in schienenfahrzeugen DB 
0140 Haarlem brief glaswolvezels 1991 (Archieven Haarle 
0141 Brief Nederlandse Spoorwegen aan werkplaats Leidsc 
0142 corrosie stralen 1991 (Archieven Haarlem) 
0143 Brief Centrum voor Technisch Onderzoek, Electrolyt 
0144 Corrosie EL 1600 1991 
0145 Corrosie EL 1600 
0146 Treinstel 501 schade en herstel 1992 
0147 Rapport, Evaluatie afvalstoffenplan lijnwerkplaats 
0148 Brief NS, Arbo- milieumedewerker, 1992 
0149 concept nieuwbouw schilder en cascocomplex 1992 (a 
0150 E-loc 1600 1985-1992 
0151 Handboek Nederlandse Spoorwegen, Deel VII Veilighe 
0152 Milieubeleidsplan NS 1992 (Utrechts Archief) 
0153 Arbo jaarverslag 1991, Lijnwerkplaats Onnen, 1992 
0154 Jaaroverzichten van de afdeling van Mw - 1991 (Utr 
0155 Projectgroep afvalstoffenplan 1992 07 
0156 Brief Nederlandse Spoorwegen, Investeringsplan ops 
0157 CTO lasprimer 1988-1992 
0158 Rapport Centrum voor Technisch Onderzoek, Onderzoe 
0159 Notulen veiligheid jaren 1970-1980 tot 1991 (Utrec 
0160 Slijtende beroepen werktijdverkorting 55+ 1992 (Ut 
0161 Schilderwerk levensduur van PuR verf 
0162 Brief Nederlandse Spoorwegen, beoordeling stofmeti 
0163 Correspondentie gemeente Haren en OB Onnen over lo 
0164 Rapport, Beheer gevaarlijke stoffen bij werkplaats 
0165 afzuiging werkplaats Haarlem 1992 (Archieven Haarl 
0166 Brief lijnwerkplaats Onnen, stofmeting Amsterdam, 

0167 Botsingen en ontsporingen EL 503 
0168 Brief AGA aan wpl Onnen, Koelgassen, 1993 
0169 Correspondentie, Olieopslagplaats olie Onnen 1993 
0170 kennismap 11 (Archieven Haarlem) reiniging staalop 
0171 Brief aan personeel Leidschendam, Verwisselen stof 
0172 iperjet coral antipollution systems werkplaats Ha 
0173 Rapport Tauw Infra Consult, Historisch onderzoek N 
0174 Arbo jaarverslag 1992, Lijnwerkplaats Onnen, 1993 
0175 ARBO Jaarverslag 1992, Lijnwerkplaats Onnen, 1993 
0176 Rapport, Voortgangsrapport werkgroep beheer gevaar 
0177 werkplek survey pbgo haarlem 1993 (Archieven Haarl 
0178 Herstelling e-lok 1603 1993 
0179 Treinstel 1603 schade en herstel 1993 
0180 Brief Nederlandse Spoorwegen, CFK - besluit eisen 
0181 Brief Nederlandse Spoorwegen, CFK besluit eisen en 
0182 Ziekteverzuim bij NS 1991-1992 (Utrechts Archief) 
0183 Rapport Centrum voor Technische Ontwikkeling, verv 
0184 Brief verwijdering graffiti Onnen 1993 
0185 Algemene informatie treinstel 501 
0186 Brief OB Onnen, Werkzaamheden Arbo- en milieu coör 
0187 hangbaaninstallatie bij spuitcabine draaistellenaf 
0188 brandveiligheid schilderskar 1993 
0189 Bestelling spuitcabines wp Haarlem 1993 
0190 Brief Nederlandse Spoorwegen, Onderzoek naar toepa 
0191 Verslag Centrum voor Technisch Onderzoek, Alternat 
0192 Catalogus Centrum voor Technisch Onderzoek, Katalo 
0193 Handboek lijnwerkplaats Onnen, Deel VII Veiligheid 
0194 veiligheid handboek onderzoek en algemene voorschr 
0196 Brief Hoek Loos, Prijzen, 1994 
0197 NS Materieel, Arbo-milieuoverleg, bijeenkomsten in 
0198 Conservering reizigersmaterieel 1994 
0199 Brief lijnwerkplaats Onnen, Procedure melding en r 
0200 vergunningaanvraag hoofdwerkplaats akoestisch onde 
0201 aanvraag wet milieubeheervergunning deelrapport I 
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0202 aanvraag wet milieubeheervergunning deelrapport I 
0203 aanvraag wet milieubeheervergunning deelrapport I 
0204 aanvulling wet milieubeheer 1994 (Archieven Haarle 
0205 Milieu Jaarverslag 1993, Werkplaats Maastricht, 19 
0206 Rapport, Beheer gevaarlijke stoffen bij NS Materie 
0207 Treinstel 503 schade en herstel brand 1997 Haarlem 
0208 Jaarverslag 1993, Onderhoudsbedrijf Onnen, 1994 
0209 Arbo jaarverslag 1993, Lijnwerkplaats Amsterdam, 1 
0210 Milieuverslag 1993, Lijnwerkplaats Amsterdam, 1994 
0211 Rapport KWS, Evaluatierapport inzake de deelsaneri 
0212 Arbo jaarverslag 1993, Onderhoudsbedrijf Onnen, 19 
0213 Personeels en systematische layout planning 1983-1 
0214 Brief Centrum Technisch Onderzoek, Stoffenbeleid, 
0215 aanvraag wet milieubeheervergunning voor oa schild 
0216 Brief NS, Arbo- milieumedewerker capaciteitsbehoe 
0217 Arbo-jaarplan en Arbo-jaarverslag 1993, Lijnwerkpl 
0218 kennismap 07 (Archieven Haarlem) 
0219 kennismap 7 (Archieven Haarlem) conservering DM90 
0220 ns milieujaarverslag 1993 (Archieven Haarlem) 
0221 Rapport Oranjewoud, Historisch bodemonderzoek NS-e 
0222 Milieu Jaarverslag 1993, Lijnwerkplaats Onnen, 199 
0223 223 - Rapport Centrum voor Technisch Onderzoek, Mi 
0224 - ontbreekt 
0225 Rapport (incompleet), Evaluatie amc (Arbo- milieu 
0226 Rapport NS Materieel, Evaluatierapport AMC, 1994 
0227 NS Materieel milieujaarverslag 1993 
0228 akoestisch onderzoek hoofdwerkplaats Haarlem DHV 1 
0229 stofmeting montagehal revisiebedrijf haarlem 1994 
0230 veiligheid handboek gemeente Haarlem 1994 (Archiev 
0231 Koudereinigers correspondentie, 1994 
0232 handleiding spuit en droogcabines 1994  (Archieven 
0233 veiligheids en milieuhandboek revisibedrijf Haarle 
0234 Nederlandse norm nen-iso 1518 verven, lakken en ve 
0235 Financieel afgevoerd schadelijke stoffen met twee 

0236 Nederlandse norm nen-en-iso 2409 verven en verniss 
0237 Nederlandse norm nen-en-iso verven en vernissen 19 
0238 periodiek bedrijfsgezondheikundig onderzoek machin 
0239 Brief OB Onnen, Melding en registratie van ongeval 
0240 Brief Nederlandse Spoorwegen aan Koppeling, Uiteen 
0241 Rapport Oranjewoud, Verkennend en nader bodemonde 
0242 NS Materieel Revisiebedrijf Haarlem kwaliteitshand 
0243 Treinstel 465 schade en herstel 
0245 Treinstel 505 schade en herstel botsing met truck 
0246 Treinstel 501 schade en herstel botsing 1994-1995 
0247 Jaarverslag 1994, Onderhoudsbedrijf Onnen, 1994 
0248 ARBO jaarverslag 1994, Onderhoudsbedrijf Zwolle, 1 
0249 Arbojaarverslag 1994, Onderhoudsbedrijf Amsterdam, 
0250 Arbojaarverslag 1995, Onderhoudsbedrijf Amsterdam, 
0251 milieujaarverslag 1994 zwolle (Archieven Haarlem) 
0252 Milieujaarverslag 1994, Onderhoudsbedrijf Zwolle, 
0253 Arbo jaarverslag 1994, Lijnwerkplaats Leidschendam 
0254 Arbo-Jaarplan 1995, Onderhoudsbedrijf Leidschendam 
0255 Jaarverslag 1994 en jaarplan 1995, Bedrijfsinterne 
0256 Brief NS Materieel, Adembescherming schilders OB O 
0257 Jaarplan 1995, Bedrijfsinterne milieuzorg wagenbed 
0258 Risico-inventarisatie en evaluatie Revisiebedrijf 
0259 milieuzaken gemeente Haarlem 1995  (Archieven Haar 
0260 Brief aan directeuren en managers NS Materieel,  B 
0261 Milieujaarverslag 1994, Onderhoudsbedrijf Zwolle, 
0262 Brief NS Materieel, Probleemstoffen, 1995 
0263 arbozorgsysteem revisiebedrijf haarlem 1995 (Archi 
0264 Rapport Tauw Milieu, Historisch bodemonderzoek wer 
0265 Werkbonnen werkplaats Haarlem 1995 
0266 Brief NS Materieel, Onderzoek ernstige ongevallen 
0267 Rapport Articon, Evaluatie-rapport grondwaterbehee 
0268 reinigings afdeling 1995 (Archieven Haarlem) 
0269 concept aanvraag vergunning milieubeheer gemeente 
0270 Brief NS Materieel aan directeur Industriële Proje 
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0271 onderzoek blootstelling toxische stoffen schilders 
0272 Treinstel 501 schade en herstel Schade door derden 
0273 Milieu Jaarverslag 1995, Onderhoudsbedrijf Onnen, 
0274 Brief STEK, Verlenging erkenning, 1996 
0275 dd lak en verfproducten 1996 (Archieven Haarlem) 
0276 beoordeling handboek arbo ns materieel 1996 (Archi 
0277 milieujaarverslag 1995 maastricht (Archieven Haarl 
0278 veiligheisbladen index en fabrikanten 1996 (Archie 
0279 Milieu-jaarverslag 1994, Onderhoudsbedrijf Leidsch 
0280 Catalogus NS Technisch Onderzoek, Katalogus van N 
0281 Rapport NS Technisch Onderzoek, Milieu- en Arbo-kr 
0282 Register Gevaarlijke Stoffen, onderhoudsbedrijf On 
0283 Treinstel 502 schade en herstel facturen 1996 
0284 Arbo jaarplan, Onderhoudsbedrijf Onnen, 1996 
0285 sporen naar een systematische arbo-zorg 1996 (Arch 
0286 Gehoor en geluid OB Onnen 1995-1996 
0287 Handboek, ARBO OB Onnen, 1996 
0288 Offertes in afdeling onderdelen productie 1996 (Ut 
0289 Lijnwerkplaats Maastricht werkbeschrijvingen Plan 
0290 Werkbeschrijvingen werkplaats Maastricht materieel 
0291 werkplekbezoek polyesterafdeling 1996 (Archieven H 
0292 kennismap 07-2 (Archieven Haarlem) 
0293 startnotitie milieuvergunning 1996 (Archieven Haar 
0294 startnotitie aanvraag milieuvergunning II 1996 (Ar 
0295 risico-inventarisatie en evaluatie 1996 (Archieven 
0296 Risicoinventarisatie bijlage 3 RI&E afdeling 25 ma 
0297 Risicoinventarisatie bijlage 26 RI&E afdeling 51 d 
0298 Risicoinventarisatie bijlage 24 RI&E afdeling 70 a 
0299 Risicoinventarisatie bijlage 16 RI&E afdeling 01,0 
0300 risico-inventarisatie evaluatie met begeleidende b 
0301 Risico-inventarisatie en evaluatie, Onderhoudsbedr 
0302 Werkplaats Onnen, Arbo stand van zaken, 1996 
0303 brief uitleg risico-inventarisatie 1997 (Archieven 
0304 Dak treinstel BK404 1997 

0305 Jaarverslag 1996, Onderhoudsbedrijf Onnen, 1997 
0306 Rapport Gemeentewerken Rotterdam, Verifiërend onde 
0307 NV Nederlandse Spoorwegen procedureboek WPH Haarle 
0308 Milieu Jaarverslag 1996, Onderhoudsbedrijf Onnen, 
0309 Arbo jaarverslag, Onderhoudsbedrijf Onnen, 1996 
0310 meting toxische stoffen bij revisiebedrijf Haarlem 
0311 Arbo jaarplan, Onderhoudsbedrijf Onnen, 1997 
0312 Beheersplan DDM 2-016 Tilburg 1997 
0314 kennismap 09 (Archieven Haarlem) 
0315 kennismap 9 (Archieven Haarlem) conservering bij n 
0316 voortgang aanvraag milieuvergunning 1997 (Archieve 
0317 Rapport Iwaco, Saneringsonderzoek NS revisie te Ti 
0318 veiligheidsonderzoeken toxische stoffen 1997 (Arch 
0319 Brief NS Materieel, Wijziging procedure arbo 1997 
0320 loodonderzoek schilders 1997 (Archieven Haarlem) 
0321 Veiligheidsvoorschriften Handboek en briefwisselin 
0322 Samenvatting arbeidsbelasting werkplaats  1974-197 
0323 Treinstel Motorpost 3033 schade en herstel 
0324 onderdelenspuit blootstelling 1998 (Archieven Haar 
0325 archief_LRRE_03825 (1) spec statische omzetter ICR 
0326 archief_LRRE_03825 spec statische omzetter ICR 
0327 Arbo jaarverslag, Onderhoudsbedrijf Onnen, 1997 
0328 Jaarverslag 1997, Onderhoudsbedrijf Onnen, 1998 
0329 Milieu Jaarverslag 1997, Onderhoudsbedrijf Onnen, 
0330 Rapport NS materieel, Rapportering uitvoeringsaudi 
0331 Arbo Jaarplan 1998, Onderhoudsbedrijf Onnen, 1998 
0332 Arbo jaarplan, Onderhoudsbedrijf Onnen, 1998 
0333 Brief NS Materieel, Nieuwe procedure 6.31 Arbo, 19 
0334 Rapport SGS EcoCare, Nader grondwateronderzoek lij 
0335 milieujaarverslag leidschendam 1997 (Archieven Haa 
0336 Werkbeschrijvingen onderhoudsbedrijf Rotterdam loc 
0337 Werkbeschrijvingen onderhoudsbedrijf Rotterdam loc 
0338 Rapport Iwaco, Oriënterend bodemonderzoek NS-empla 
0339 brief scheidingsconstructie spuitruimte en verfvoo 
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0340 Aanvraag ontheffing wet milieu oppervlaktewater 19 
0342 loodonderzoek schilders 1998 (Archieven Haarlem) 
0343 S96.01 Schilderwerk bak 
0344 Materieel onderhoudsbedrijf Zwolle eind jaren 1990 
0345 pu foam cleaner brief 1999 (Archieven Haarlem) 
0346 Rapport De Spoorwegcombinatie, Nulfase bodemonderz 
0347 Werkplaats Onnen, Veiligheid Gezondheid Welzijn en 
0348 Rapport Arcadis Heidemij Advies, Oriënterend bode 
0349 Rapport De Spoorwegcombinatie, Oriënterend bodemon 
0350 Afname eisen voorlaklagen van zowel de binnen als 
0351 rapportage loodonderzoek schilders 1999 (Archieven 
0352 Richtlijn.R.019 Zorgsystemen 1999 
0354 R9950 werkbeschrijving internationale rijtuigen RR 
0355 Rapport Oranjewoud, Deelsaneringsplan NS-emplaceme 
0356 Visuele controle conservering 2000 
0357 archief_LRRE_03501 (1) Modernisering SGM 111 
0358 archief_LRRE_03501 Modernisering SGM 111 
0359 Handleiding NS Reizigers, Bestek SGM III modernise 
0360 Arbo jaarverslag 1999 
0361 BOS MCO-beurt SGMm II en III 
0362 Rapport De Spoorwegcombinatie, Oriënterend onderzo 
0363 BOS MCO-beurt SGM 0 en  1 II 
0365 VGWM Veiligheids ronde Rtd leeg 
0366 VGWMVeiligheids ronde Rtd Januari 
0367 Handboek asbest deel 1 2004 
0369 Arbo jaarverslag 2000 
0370 VGWM veiligheids ronde Rtd Februari 
0371 VGWM Veiligheids ronde Rtd maart 
0372 Rapport VGWM inspecties servicebedrijf Rotterdam 2 
0373 VGWM veiligheids ronde Rtd 05-04 
0374 MTG20010423-01 MT verslag 
0375 MTG20010514-02 MT verslag 
0376 Brief Blagden, aanbieding spoelvaten en coating 
0377 MTG20010528-03 MT verslag 

0378 ns milieuverslag 2001 (Archieven Haarlem) 
0379 7.3 Registratie mogelijke blootstelling asbeststof 
0380 7.3 Registratie mogelijke blootstelling asbeststof 
0381 Taakgroepoverleg conserveringsaspecten 2001 
0382 2.2 (bijna)ongevallen 
0383 2.3 Onveilige situatie of onveilige handeling 
0384 2.4 Melding werkonderbreking i.v.m. gevaar 
0385 4.1 Rapportage Arboronden 
0386 27-7-2001 Arboronden 
0387 5.1 Checklist nieuwe medewerkers 
0388 Arbo ronde dec 2001 Bkh 
0389 Arbo ronde jan 2002 Bkh 
0390 MTG20010625-07 MT verslag 
0391 Materieelveiligheid Beleid & Strategie 2001 
0392 MTG20010709 MT verslag 
0393 RBH Haarlem protocol vastleggen en beheer kleur 2 
0394 Rapport SGS EcoCare, Evaluatierapport milieukundig 
0395 inkoop en inkoopvoorwaarden afzuiging polyester ge 
0396 s56.01 Corrosiebestrijding 
0397 02-9-2001 Arboronden 
0398 kennismap 12 (Archieven Haarlem) NEN norm 8501 
0399 MTG20010903 MT verslag 
0400 MTG20010816 MT verslag 
0401 MTG20010917 MT verslag 
0402 beleid OH maatregelen instand houding 
0403 Conserveringsrichtlijn reizigersmaterieel 24-09-20 
0404 MTG20011001 MT verslag 
0405 MTG20011015 MT verslag 
0406 handboek arbo 2001  (Archieven Haarlem) 
0407 Conserveringsrichtlijn reizigersmaterieel 15-10-20 
0408 pgbo haarlem kantoor 2001 (Archieven Haarlem) 
0409 MTG20011029 MT verslag 
0410 MTG20011112 MT verslag 
0411 MTG20011126 MT verslag 
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0412 Plan van aanpak risico- inventarisatie en evaluati 
0413 MTG20011210 MT verslag 
0414 Pres Cargo Support marketing review 10122001.ppt 
0415 Rapport Royal Haskoning, Nader onderzoek Haarlem h 
0416 BDS zijwandgeraamte tekening evaluatie en bouwmeth 
0417 Arbo ronde jan 2002 
0418 MTG20020107 MT verslag 
0419 Conserveringsoverzicht aangeleverde kop BDS 2002 
0420 Rapport Oranjewoud, Nader bodemonderzoek emplaceme 
0421 MTG20020121 MT verslag 
0422 vgwm Veiligheidsronde 29-01-2002 
0423 vgwm Veiligheidsronde 31-01-2000 
0424 arbo milieu en spoorwegveiligheid haarlem 2001 (Ar 
0425 MTG20020204 MT verslag 
0426 MTG20020218 MT verslag 
0427 MTG020304 Managementteam verslag 
0430 MTG20020318 MT verslag 
0431 MTG20020408 MT verslag 
0433 Rapport CSO adviesbureau, Nader bodemonderzoek roa 
0434 Rapport Oranjewoud, Saneringsplan op hoofdzaken w 
0435 nedtrain milieujaarverslag haarlem 2001 (Archieven 
0436 MTG20020506 MT verslag 
0437 Bouw cabine voor ombouwrijtuigen ICR 2002 
0438 Kwaliteits systeem opstart 2002 
0439 afdelingsoverleg 0602 
0442 Rapport SGS EcoCare, Evaluatierapport milieukundig 
0443 Overzicht toegepaste conserveringsproducten ICR en 
0444 afdelingsoverleg 0702 
0445 Inkoopteksten per artikel verf 2002 
0446 Rapport Oranjewoud, Eindrapport nader bodemonderzo 
0449 OB Leidschendam herstelling en montage voorschrift 
0450 2.2 Organisatie kwaliteitszorg 
0451 Afdelingsoverleg 1002 
0452 afdelingsoverleg 1102 

0453 Stukken Groepsraad met instructie tbv pres CS2010v 
0454 Rapport Royal Haskoning, Nulsituatie en nader bode 
0458 kwaliteit arbo milieu spoorwegveiligheid jaarplan 
0459 Kwaliteit, Arbo en milieu 2003 (Utrechts Archief - 
0460 Rapport Royal Haskoning, Keuring partij grond wag 
0461 Conserveringsrichtlijn reizigersmaterieel 2002 
0462 Rapport Royal Haskoning, Keuring partij ballastmat 
0463 Project watergedragen verfsysteem Haarlem rapporta 
0464 Project watergedragen verfsystemen periodiek overl 
0465 Rapport Royal Haskoning, Nader onderzoek voormalig 
0467 Afdelingsoverleg 0203 
0468 sgm II preventive maintenance instruction 2 
0469 SGM III instructies voor correctief onderhoud 120 
0470 SGM III preventive maintenance instruction plus an 
0471 SGM III preventive maintenance instruction 
0472 sgm2 preventive maintenance instruction 2 
0473 Sgm3 instructies voor correctief onderhoud 
0474 SGM III technical description painting 
0475 Afdelingsoverleg0303 
0476 archief_LRRE_03688 conservering IRM motoren 
0480 Afdelingsoverleg 0403 
0481 Rapport Oranjewoud, Bodemkwaliteitskaarten werkpla 
0482 voorgenomen verplaatsing OB Rotterdam naar Maasvla 
0483 Project watergedragen verfsystemen e-mailverkeer 2 
0484 Rapport Oranjewoud, Evaluatierapport (interim) gro 
0485 Project watergedragen verfsysteem Haarlem rapporta 
0486 kennismap 10 (Archieven Haarlem) conservering Draa 
0487 archief_LRRE_03687 conservering mDDm motoren 
0488 SWOT analyse NedTrain Cargo Support 2 juni 2003 
0489 nedtrain milieujaarverslag 2002 (Archieven Haarle 
0490 Rapport SGS EcoCare, Evaluatierapport milieukundig 
0491 werkbezoek Rtd volgblad1 
0492 Treinstel IRM 8215 schade en herstel 2003 
0493 Rapport Royal Haskoning, stappenplan `werken in de 
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0494 Afdelingsoverleg 0703 
0495 indicatief bodemonderzoek 1990  (Archieven Haarlem 
0496 Activiteiten per project 2003 
0497 Rapport Heijmans Milieutechniek, Maastricht NS-emp 
0498 Rapport Arcadis Ruimtelijke Ontwikkeling, Amersfo 
0499 Nedtrain regio noordoost Lint-41 onderhoud interie 
0500 Afdelingsoverleg 0903 
0501 sm58.68 polijsten schilderwerk bak 
0502 afdelingsoverleg 1003 
0503 Rapport Arcadis, Evaluatierapport bodemsanering N 
0504 Rapport De Straat, Verkennend bodemonderzoek Soest 
0505 NT.KAMS.S.083 kwartaalrapportages memo 
0506 NT.KAMS.S.084 kwartaalrapportages bijlage 
0507 handboek milieu verordening verontreiniging 2004 
0508 kwaliteit arbo milieu spoorwegveiligheid haarlem 2 
0509 Besluitenvraag05022004A 
0510 Rapport BK Ingenieurs, Nader onderzoek asbest NedT 
0511 4_07 P Ongewenste gebeurtenissen 
0512 4_07a P Melding en _voor_onderzoek ongewenste gebe 
0513 4_07b P Melden ernstige ongevallen 
0514 4_07c Hoe te handelen bij een prikaccident 
0515 4_07d P Prikaccidentenformulier 
0516 4_07e P OngevallenrapportArbeidsinspectie 
0517 4_07f P Sos-formulier 
0518 4_07g P Registratieformulier ongewenste gebeurteni 
0519 Afdelingsoverleg 01mar04 
0520 verontreiniging oppervlaktewater meetbeschikking 2 
0522 Conservering zw deuren ICRm 2004 
0524 nedtrain rivm lijsr zeer gevaarlijke stoffen 2004 
0525 brief Manager Techniek 04-11 
0526 handboek milieu bemonstering fase 3b en 4 2004  (A 
0528 Conserveringsrichtlijn reizigersmaterieel Nedtrain 
0529 Rapport De Straat, Deelsaneringsplan verenwerkplaa 
0530 handboek milieu bemonstering ari 2004  (Archieven 

0535 Nedtrain regio noordoost werkbeschrijvingen VIRM 
0536 MAT'64 werkbeschrijving herstelling schilderen dak 
0537 handboek milieu correspondentie 2004  (Archieven H 
0538 Handboek asbest inhoud deel 1 2004 
0541 Kosten en projectplan herstelling DM ' 90 2004 
0542 Rapport Oranjewoud, Evaluatierapport NS-emplacemen 
0543 kennismap 16 (Archieven Haarlem) conservering draa 
0548 kennismap 15 (Archieven Haarlem) conservering onde 
0551 2005-01-11 beleidsrichtlijn Veilig werken binnen 
0554 Rapport Oranjewoud, Evaluatierapport geval werkpla 
0555 Rapport DHV Ruimte & Mobiliteit, NS-Emplacement Am 
0556 Mader Lacke anti-graffiti 
0557 BOS MTO-beurt DDAR Beurtomschrijving 
0558 Rapport Holland Railconsult, Milieukundig bodemond 
0567 Treinstel 3413 schade en herstel 
0568 m56.01 Corrosiebestrijding 
0570 Treinstel 3211 schade en herstel 
0572 Nedtrain regio zuid werkbeschrijvingen Lok's 1600, 
0573 Rapport Oranjewoud, Blerick werkplaats WBB-gevalle 
0574 Nedtrain regio randstad noord werkbeschrijvingen I 
0575 Rapport Holland Railconsult, Nader bodemonderzoek 
0576 BOS_SLT Beurt omschrijving 
0579 OB Leidschendam herstel voorschrift spotrepair bak 
0584 Treinstel 3420 schade en herstel 
0594 Meting kleur en glans van deklagen buitenzijde 200 
0600 Rapport Syncera Milieu, Nader bodemonderzoek NS-em 
0601 Rapport Syncera, Amersfoort wagenbedrijf kabels en 
0605 Rapport Tauw, Saneringsplan NS-emplacement Onnen 2 
0616 Onrust door inspectie IVW op vertrekproces getrok 
0617 Vergadering normen schilderwerk 2007 
0635 L37.04 Aanhaalmomenten draaistel 
0637 L19.01 Eindbeproeving locomotief 1700 
0639 Rapport Movares Nederland, Nader bodemonderzoek NS 
0640 Rapport Cauberg-Huygen, Samenvatting onderzoeksres 
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0643 2007-09-17 rapport Arbounie en NedTrain De RI&E op 
0647 Beleid gevaarlijke stoffen 1.0 
0649 Nedtrain, Beleid Toelating Gevaarlijke Stoffen Ned 
0656 doc volgt 
0667 sgm II preventive maintenance instruction 
0668 sgm II preventive maintenance instruction 3 
0669 sgm2 preventive maintenance instruction 3 
0670 sgm2 preventive maintenance instruction 
0671 Rapport Oranjewoud, Evaluatierapport sanering tank 
0672 Werkinstructie kuilwielenbank SG2 (RET) 
0676 676 - Veiligheidsinformatieblad primer rubbol BL R 
0681 VG-D-001 procedure melden bezoek 
0683 Handleiding taakgericht werkoverleg 2008 
0687 A6Z00001061128_C_Betriebsanleitung_Fahrmotor 
0690 Treinstel 1615 schade en herstel 
0691 Procedure melden bezoek of correspondentie van bev 
0692 Rapport Oranjewoud, Nader bodemonderzoek NS-emplac 
0694 Inhoud Sgm overzicht werkbeschrijvingen 
0695 L95.01 Vervangen cabinevloer 
0696 OB Leidschendam standaard onderhoud opname treinst 
0698 2009-01-15 Coronelrapport werkbelasting NS medewer 
0713 Rapport Tauw, Evaluatieverslag grondsanering NS-e 
0714 Rapport Oranjewoud, Werkomschrijving werkzaamhede 
0715 2e Voorman Checklist materieel DDM 
0722 Rapport Aveco de Bondt, Nader bodemonderzoek Oudew 
0723 schilderstand Haarlem certificaten en keuringsrapp 
0726 m10.01 Vooropname motorwagen ex EDU 
0727 SGMm.0010.2.01c-v1 Vooropname treinstel 
0728 Toelating en gebruik nanodeeltjeshoudende stoffen 
0729 Nedtrain ICMm werkinstructie corrosiepreventie 201 
0730 Nedtrain onderhoudsbedrijf Leidschendam loc. 1700 
0733 Leeswijzer WB versie-3 
0735 Leeswijzer WB definitief 
0736 2010-2014 Masterplan Spoorwegveiligheid_definitief 

0737 Overzicht toegepaste asbesthoudende materialen in 
0741 Nedtrain ICMm werkinstructie verfwerk en folie bui 
0742 Werkbeschrijving Onnen ICMm.0610.5.02w Verfwerk_fo 
0743 Schilderen bakwanden DM90 WB herstelling 2010 
0744 Beleidsverklaring Veiligheid 
0746 Rapport Tauw, Nader bodemonderzoek NS-emplacement 
0747 SGMm.0010.2.01k-v1 Vooropname treinstel 
0749 werkbeschrijving conserveren dak Watergraafsmeer 
0750 0610.5.01 Spotrepair bakwand v0.1 
0751 0610_5_01 Spotrepair bakwand v0_1 
0752 Spotrepair bakwand treinstel SLT 
0753 Spotrepair bakwand v0.1 
0754 100527_Beleidsnotitie Veiligheidsrisico's Biobakk 
0755 Beleidsnotitie Veiligheidsrisico's Biobakken 
0757 Berekening KPI Melden-afhandelen Alert 
0758 Rapport BK Bodem, Nader bodemonderzoek NS-emplacem 
0760 Masterplan Veiligheid NedTrain 2008 2012 revisie j 
0762 Rapport Aveco de Bondt, Nader bodem- en ballastond 
0764 Rapport Aveco de Bondt, Nader bodemonderzoek ter p 
0765 110307_SLA 2011 VGM Nedtrain 
0766 Veiligheid, Gezondheid & Milieu Nedtrain 
0768 SGMm.0020.2.02c-Vooropname_bak-v3 
0769 SGMm.0020.2.02w-Vooropname_bak-v4.0 concept 
0770 BOS  DDAR onderhoud versie 18 maart 2011  ter info 
0772 Vooropname schilderwerk SGMm 2011 
0773 Nedtrain DDM werkbeschrijving corrosiebestrijding 
0775 DDZ.0610.3.01c-Corrosiebestrijding-v1 
0776 Masterplan Veiligheid NedTrain 2008 2012 
0777 mDDM overzicht oude en nieuwe vorm van wb 
0778 Rapport Vink Milieutechnisch Adviesbureau, Verkenn 
0779 Rapport Oranjewoud, Evaluatierapport bodemsanering 
0781 DDM.0610.3.01k corrosie bestrijding 
0782 DDM.0610.3.01k corrosie bestrijding2 
0783 Nedtrain DDM werkbeschrijving corrosiebestrijding 
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0784 DDM.0610.2.02k opname schilder 2012 
0785 DDM.0610.2.02k opname schilder 
0786 SGMm.0610.2.01w-Vooropname_schilderwerk-v2 goedgek 
0787 SGMm.0610.2.01w-Vooropname_schilderwerk-v2 
0788 SGMm.0610.2.01w-Vooropname_schilderwerk-v2 release 
0790 2012-03-13 mail E Janssen VGM-standaards 
0791 BOS DDAR  onderhoud (nw wb soort ICTRL) versie 22 
0793 BOS DDAR  onderhoud (nw wb soort ICTRL) versie 3 j 
0794 50b01-12 kennisblad loopwerk 
0796 Nedtrain NS20 werkinstructie vooropname en onderho 
0800 SLT.0700.5.02w conserveren wielstel 
0801 Conserveren draaistel 
0802 SLT.0700.5.03w conserveren draaistel 
0803 2012 rapp NL centrum voor beroepsziekten ncvb-BIC 
0809 2012-12 v5 Generieke Aanv RI&E ProRail 
0815 Oogbescherming bij NT 
0816 20130318 Oogbescherming bij NT 
0817 Beleid Gevaarlijke Stoffen Versie 4.1 mei  2013 up 
0818 BOS DDAR  onderhoud (ICTRL + oude wb's) versie 20 
0819 Nedtrain beurtomschrijving technisch onderhoud DDA 
0820 Beurtomschrijving technisch onderhoud DDZ in Leids 
0821 BOS DDAR  onderhoud (ICTRL + oude wb's) versie 1 j 
0822 130709 Expertiselijst NedTrain VGM 
0824 BOS DDAR  onderhoud (ICTRL + oude wb's) versie 31 
0825 Nedtrain beurtomschrijving technisch onderhoud DDA 
0828 liftinstituut rapporten werkplaats Haarlem 2013-2 
0829 2013-10-01 normenkader veilig werken NVW_1 2_def 
0831 Nedtrain ICMm werkinstructie controle verfwerk en 
0834 Overzicht toegepaste asbesthoudende materialen in 
0835 Arbo Jaarverslag 2013 VG&M NedTrain - getekend 
0836 Informatie opleiding Bevoegd Spoorbetreder 
0837 Informatie opleiding Bevoegd Spoorbetreder 
0839 Rapport BK Bodem, Actualisatie en nader bodemonder 
0843 Rapport BK Bodem, nader bodemonderzoek en verkenn 

0844 Asbestbeleid 2.10 definitief 
0845 Asbestbeleid NedTrain B.V., 2014 
0846 Nedtrain VIRM werkinstructie conservering onderzij 
0847 Werkbeschrijving Onnen VIRM.0610.5.04w Conserveri 
0848 Overzicht toegepaste asbesthoudende materialen in 
0849 20141110 Aanvraag Bedrijfspas NedTrain Versie 1 1 
0850 liftinstituut correspondentie werkplaats Haarlem 
0851 Instructie infobericht Reglement Derden Fabrikant 
0852 Instructie infobericht Reglement Derden Fabrikante 
0853 Instructie infobericht Reglement Derden Fabrikante 
0854 Nedtrain ICMm werkinstructie conservering onderzi 
0855 Werkbeschrijving Onnen ICMm.0610.5.04w Conserveri 
0856 Nedtrain ICMm werkinstructie schilderwerkzaamheden 
0857 Werkbeschrijving Onnen ICMm.0610.5.01w Schilderwer 
0858 2015-01-02 staatscourant lijst CMR stoffen 
0860 Rapport BK Bodem, Nader bodemonderzoek Oudeweg 6 t 
0863 Werkbeschrijving Onnen ICMm.1100.5.01w Schilderen 
0867 briefrapport onderzoek conservering DDM-1 
0871 1506-0766_1506051642_163875 RPS analyse 
0872 1506-0767_1506051642_163872 RPS analyse 
0873 1506-1152_1506091102_166195 RPS analyse 
0874 1506-1003_1506101350_168218 RPS analyse 
0875 1506-1004_1506101350_168215 RPS analyse 
0876 Beslis Memo, Corrosie kuipen VIRM1-airco's, 2015 
0877 1506-2626_1506191340_180053 RPS analyse 
0878 1506-2069_1506221702_182050 RPS analyse 
0879 1506-3157_1506221702_182035 RPS analyse 
0880 1506-3226_1506221702_182032 RPS analyse 
0881 1506-3295_1506221702_182029 RPS analyse 
0882 1506-3765_1506241641_185322 RPS analyse 
0883 1506-3925_1506261114_187750 RPS analyse 
0884 1506-3086_1506261118_187781 RPS analyse 
0885 1506-3778_1506301651_191789 RPS analyse 
0886 1506-4332_150630131147_13 RPS analyse 
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0887 1507-0625_1507061430_197268 RPS analyse 
0888 1507-0628_1507070939_198013 RPS analyse 
0889 1507-1177_1507131605_204564 RPS analyse 
0890 1507-1542_1507141207_205550 RPS analyse 
0891 Chroom-6 Memo PFOS 
0897 Beurtomschrijving technisch onderhoud DDZ in Leid 
0898 1509-1906_1509171049_261374 RPS analyse 
0899 Beurtomschrijving technisch onderhoud DDZ in Leid 
0900 Beurtomschrijving_SLT 
0901 BOS  SLT 23 november 2015 
0902 RAH15 0227 NedTrain verdiepende RIE blootstelling 
0903 Meetrapport RPS Haarlem postzegelen i v m  ChroomV 
0904 Brief stuurgroep programma chroom-6, betreffende 
0907 Werkbeschrijving Onnen ICMm.0610.5.05w noodreparat 
0908 160406_blootstellingsonderzoek schuurstof en chroo 
0909 Werkbeschrijving Onnen VIRM.1100.5.01w Schilderen 
0911 162604_blootstellingsonderzoek schuurstof en chro 
0918  
0932 Chroom-6 correspondentie msg 
0933 Bijlage bij mail RE Netrain_3173_Chroom_Quickscan 
0934 RE Nedtrain_mail 
0937 Nedtrain VIRM werkinstructie schilderwerkzaamheden 
0938 Werkbeschrijving Onnen VIRM.0610.5.01w Schilderwe 
0942 Werkbeschrijving Onnen ICMm.0610.6.01w Bakwand sc 
0943 Rapport samenwerking NedTrain-Tilburg en tROM_def 
0944 Alternatief voor Chroom-6 houdende coatings - CONC 
0945 Asbestbeleid bijlage 1 Voorbereiding nieuwe werkza 
0946 Asbestbeleid bijlage 2 Hoe te handelen als asbest 
0947 947 - Asbestbeleid bijlage 3 Hoe te handelen na he 
0948 BEHEER EN VERZENDING VAN WERKBESCHRIJVINGEN 
0949 Beschadiging wielassen NZC 
0950 Binnenbakwand spotrepair 
0951 Reservekopie van 0610 
0952 s10.01 Vooropname treinstel 

0953 Verzendbrief RRZ-  verstrekking werkbeschrijving 
0954 Analyse consequenties arbeidsomstandighedenwet 198 
0955 aanvraag vergunning verontreiniging oppervlakte w 
0956 Afdelingsplan maken 
0957 afzuiging gebouw 9 werkplaats Haarlem 2002 (Archie 
0958 afzuiging polyester gebouw 10 gebruikshandleiding 
0959 afzuiging werkplaats Haarlem (Archieven Haarlem) 
0960 afzuiginstallatie werkstand en spoelstand 2010 (Ar 
0961 Alles over persoonsveiligheid 1986 (Utrechts Archi 
0962 2015 folder Bewust en Alert COVII 
0963 arbo handboek aangifte en heffingen 1998 (Archiev 
0964 0200.2.02 C Remproef rijtuigen ABv-Bv 
0965 0410.2.01 E Zwenkschuif deuren DDM-1 
0966 0410.2.02 F Zwenk zwaaideuren stuurrijtuig 
0967 0440.2.01 A Cabinedeuren 
0968 2017-02-07 SIO Schuren aan ATK VIRM met Chroo 
0969 arbo handboek aangifte en heffingen 1999 (Archieve 
0970 arbo handboek aangifte en heffingen 2000 (Archieve 
0971 arbo handboek aangifte en heffingen 2001 (Archieve 
0972 arbo handboek bemonstering hhr en ameba 2001 (Arch 
0973 arbo handboek bemonstering hhr en ameba 2003 (Arc 
0974 arbo handboek bemontstening 1999 (Archieven Haarle 
0975 0610.2.01 C  Exterieur 
0976 0610.4.01 B Dak conservering controle 
0977 0610.5.01 B Conserveren casco 
0978 0610_5_01 Spotrepair bakwand v0_1 
0979 0610.5.02 A De- montage gebogen ruit 
0980 0630.2.02 G interieur cabine 
0981 0700.5.02 D aanbrengen-vervangen TAG's DDM-1 
0982 0700.5.03 B Controle TAG's DDM-1 
0983 0700.7.02 A clusteractie draaistellen DDM-1 
0984 0810.2.01 C Ventilator en filters verwarming 
0985 900_01 Werkbeschrijving VIRM, periodieke controle 
0986 a96.01 conservering DD-AR 
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0987 a96.01 conservering materieel DD-AR 
0988 arbo normen boek 2006 (Archieven Haarlem) 
0989 a96.03 binnenbakwand spotrepair - kopie 
0990 a96.03 Spotrepair interieur 
0991 a96.04 Spotrepair buitenzijde 
0992 Aanvraag Bedrijfspas NedTrain 
0993 arbo zorg 1996  (Archieven Haarlem) 
0994 Arbo-jaarverslag 1993, Werkplaats Maastricht, 1993 
0995 archief_LRRE_03686 verfvoorschrift ICM Motoren 
0996 Artikels uit Arbo-management 1993 
0997 asbest diversen jaren 1980 en 1990 (Archieven Haar 
0998 asbest en grondverontreiniging bespreekverslagen 
0999 ascor analyse concentratie oplosmiddelen 1997 (Arc 
1000 bedienen vloeibare zuurstofinstallatie Haarlem 19 
1001 Bedrijfsgegevens Nederlandse Spoorwegen 1973, 1974 
1002 Bedrijfsgegevens Nederlandse Spoorwegen 1973-1974 
1003 Bedrijfsgegevens Nederlandse Spoorwegen 1975 (Utre 
1004 Bedrijfsgeneeskundige survey lijnwerkplaats Zwolle 
1005 Bedrijfsplan 1995-1999 revisiebedrijf Haarlem 
1006 Werkplaats Onnen, Risico-inventarisatie schilderwe 
1007 Zeldzaam boek 160 jaar vakmanschap in Haarlem pag 
1008 Ziekteverzuim in de nieuwbouwhallen 1991 (Utrechts 
1009 Bedrijfsplan werkplaats Tilburg 1978-1981 
1010 Coproporfyrine (lood) Amersfoort 1978 (Utrechts Ar 
1011 correspondentie lozingsvergunning 1974 (Archieven 
1012 Corrosie potentionale verschillen 540 - FSMM30131 
1013 Corrosiebestrijding inbema denso bv 1977 
1014 Corrosiebestrijding koperhoudend staa 
1015 Corrosiepreventie door goed ontwerpen 1980 
1016 Catalogus NS Technisch Onderzoek, Produktinformati 
1017 Handboek Veilig en Wel 1983-1984 en inventarisatie 
1018 IMV Milieuvergunningen NS, Van voor 1993 
1019 Inkoopsvoorwaarden duits 
1020 Inkoopvoorwaarden engels 

1021 Inkoopvoorwaarden frans 
1022 kennismap 0  (Archieven Haarlem) technische bijlag 
1023 kennismap 01 (Archieven Haarlem) 
1024 kennismap 13 (Archieven Haarlem) conservering wieg 
1025 kennismap 18 (Archieven Haarlem) thermische behan 
1026 kennismap1 (Archieven Haarlem) conservering draais 
1027 Keuringscriteria voor het beoordelen van esthetisc 
1028 Keuringscriteria voor railvoertuigen die van binne 
1029 Bedrijfsproces draaitafelafdeling 1989 nav renovat 
1030 Bedrijfsproces montagehal 1989 nav renovatieprojec 
1031 Bedrijfsveiligheid afzuiging Veiligheidsinstituur 
1032 Beeldschermbrillen formulier 2013 
1033 Beknopte beschrijving hoofdwekplaats der NS te Til 
1034 beleid bodemsanering deel II 1993 (Archieven Haar 
1035 Beslis Matrix Persoonlijke Beschermings Middelen 
1036 Besprekingsverslag ICR BDS stuurkop pre try out ev 
1037 Bijlage 1_Materieelveiligheid Goederenwagens 06 
1038 Bijlage bij Arbojaarverslag 2000 
1039 Brief lijnwerkplaats Onnen, Consequentie CFK-beslu 
1040 Businessplan RB Haarlem 1999-2003 
1041 carbon filter cart werkplaats Haarlem(Archieven Ha 
1042 Certificaten 1989 en 1991 981 a en b (Utrechts Arc 
1043 Checklist persoonlijke veiligheid Onnen 1999 
1044 Chroom-6 AMERSFOORT 1965.tif 
1045 Chroom-6 Amersfoort WG8 
1046 Chroom-6 UNIFE lijst 
1047 Codelijst ekitering chemische producten 1981 (Utre 
1048 concept saneringsplan 1991 (Archieven Haarlem) 
1049 conceptrapport nulsituatie-onderzoek revisiebedrij 
1050 Conservering beoordelingseisen 
1051 Conservering correspondentie 
1052 Conservering Rambout 
1053 Conservering van holle ruimten in rollend materiee 
1054 Contracorrosie 
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1055 Defecten in afwerklagen uit onbekend boek 
1056 Diabetes bij de NS 1957-1961 (Utrechts Archief) 
1057 Documentatie gemoderniseerde DE 88 (Utrechts Arch 
1058 DSC00582 overzichtsfoto werkplaats Amersfoort 
1059 Een kijkje in de hoofdwerkplaats Tilburg 1981 (Utr 
1060 Een kijkje in de hoofdwerkplaats Tilburg 1984 (Utr 
1061 Eindrapportage VWAM audits Zwolle, Eindhoven, Utre 
1062 EPI presentatie Veiligheids managementsysteem 
1063 Expertiselijst NedTrain VGM 
1064 Foto ('s) 1968-1974 (Utrechts Archief) 
1065 Foto ('s) 1974-1978 (Utrechts Archief) 
1066 Foto ('s) algemene werkzaamheden WP Tilburg (Utrec 
1067 Functioneren werkplaats Amersfoort 1977-1978 (Utre 
1068 Functioneren werkplaats Haarlem 1976-1979 (Utrech 
1069 Gedetailleerd overzicht van werkzaamheden van het 
1070 Gehoorbeschermende middelen Onnen 1995-1996 
1071 Haarlem documentatie schilders en casco 1 1995  (A 
1072 Haarlem documentatie schilders en casco 2 1995  (A 
1073 Haarlem stofafzuiging bediening 1991  (Archieven H 
1074 Haarlem stofafzuiging gritstraalcabine  (Archieven 
1075 Haarlem stofafzuiging handleiding 1992  (Archieven 
1076 Haarlem stofafzuiging schildershal 1995  (Archieve 
1077 Haarlem stofafzuiging stofbrand en explosie 1992 
1078 Handboek Arbo OB Zwolle, Hoofdstuk 4 Gevaarlijke S 
1079 Handboek OB Onnen, Deel VII Arbo Gevaarlijke Stoff 
1080 Handboek OB Onnen, Deel VII Veiligheid Gezondheid 
1081 Handboek onderhoudsbedrijf Onnen deel VII Arbo, sl 
1082 handleiding gritsteiger 1994  (Archieven Haarlem) 
1083 het veiligheids en milieuhandboek Haarlem 1994  (A 
1084 Hoe werkt de totstandkoming van de EPI 
1085 Hoofdwerkplaats Tilburg 1977 (Utrechts Archief) 
1086 Hoogheemraadschap Rijnland ontheffing verontreinig 
1087 ICR bd's specificatie zijwandbeplating 
1088 IHR deurblad set SGMm1-III (1) instandshoudingsond 

1089 IHR deurblad set SGMm1-III instandshoudingsonderzo 
1090 IHR light - Casco instandshoudingsonderzoek 
1091 instructiekaart Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
1092 INTERNE INKOOPaanvraag_ 
1093 INTERNE INKOOPOPDRACHT2 
1094 interne milieu audits 1997-1999  (Archieven Haarle 
1095 inventaris gevaarlijke stoffen  (Archieven Haarlem 
1096 Jaarplannen 1996, Kwaliteit Arbo en Milieu wagenbe 
1097 klachtregistratie Marketing & Verkoop 
1098 Kwalificatie Matrix 11.xlsA42e.xlsEENPAGINA-A4 
1099 Kwalificatie Matrix logistiek 2.xls18februari 
1100 Lijmen van metalen 1512 - FSMM06791 
1101 Lijnwerkplaats Amersfoort in vogelvlucht 1983 (Utr 
1102 Lijnwerkplaats Maastricht werkbeschrijvingen Plan 
1103 lijst duisburg (interne telefoonnr's) 
1104 lijst duisburg.rtf 
1105 Masterplan renovatie werkplaats Haarlem (Utrechts 
1106 Mat '54 1983-1991 (Utrechts Archief - Werkplaats H 
1107 Materieelveiligheid Goederenwagens 00 
1108 Materieelveiligheid Goederenwagens 01 
1109 Maximo 7.5 werkorders Watergraafsmeer 
1110 MBV Melding bijzonder voorval 
1111 Milieuzorg bij de NS 1991 (Utrechts Archief) 
1113 Conserveren wielstel 
1114 De gevolgen van decentralisatie binnen de NS organ 
1115 151029_ChroomVI metingen 
1116 ns milieuverslag 1997 (Archieven Haarlem) 
1117 ns milieuverslag 1998 (Archieven Haarlem) 
1118 ns milieuverslag 1999 (Archieven Haarlem) 
1119 ns milieuverslag 2000 (Archieven Haarlem) 
1120 ns milieuverslag 2002 en 2003 (Archieven Haarlem) 
1121 Rapport Tauw, Evaluatieverslag bodemsanering NS-em 
1122 Rapport Tauw, Saneringsonderzoek lijnwerkplaats NS 
1123 Rapport Tauw, Saneringsonderzoek lijnwerkplaats N 
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1124 Rapport Adviesgroep Geotechniek en Milieu, Histori 
1125 Rapport Adviesgroep Geotechniek en Milieu, Histori 
1126 Rapport Adviesgroep Geotechniek, Nader bodemonder 
1127 Rapport AEA Technology, Onderzoek conservering dr 
1128 Rapport AEA Technology, Onderzoek conservering tra 
1129 Rapport BK Ingenieurs, NS hoofdwerkplaats Haarlem 
1130 Rapport BK Ingenieurs, NS hoofdwerkplaats Haarlem 
1131 Rapport Fugro, Aanvullend oriënterend grondwatero 
1132 Rapport Fugro, Aanvullend oriënterend grondwatero 
1133 Rapport NS materieel, Rapportering uitvoeringsaud 
1134 Rapport Oosterom, CFK aktieprogramma, 1991 
1135 Rapport Strukton Worksphere, evaluatierapport dee 
1136 Register Gevaarlijke Stoffen Deel B, Onderhoudsbe 
1137 Register Gevaarlijke Stoffen Deel B, Onderhoudsbed 
1138 Register Gevaarlijke Stoffen Deel B, Onderhoudsbed 
1139 Register Gevaarlijke Stoffen, onderhoudsbedrijf On 
1140 Register Gevaarlijke Stoffen, onderhoudsbedrijf On 
1141 Treinstel 425 schade en herstel 
1142 Treinstel 479 schade en herstel 
1143 Treinstel 502 schade en herstel 13-5 1981 
1144 Treinstel 502 schade en herstel 17-12 1971 
1145 Treinstel 502 schade en herstel 22-8 1988 
1146 Treinstel 502 schade en herstel 30-5 1981 
1147 Treinstel 502 schade en herstel 4-5 1973 
1148 Treinstel 502 schade en herstel 6-1 1973 
1149 Treinstel 505 schade en herstel 1993 Haarlem 
1150 Treinstel 506 dossier schade en herstel 
1151 Treinstel 507 dossier schade en herste 
1152 VB_overzicht Standaarden_index 
1153 veiligheid handboek meetgroep gritstraal en spuitk 
1154 Wegwijs in de hoofdwerkplaats Haarlem 1979 (Utrech 
1155 Wegwijs in de hoofdwerkplaats Haarlem 1983 (Utrech 
1156 Wegwijs in de hoofdwerkplaats Tilburg 1979 (Utrech 
1157 Wegwijs in de lijnwerkplaats Leidschendam 1981 (Ut 

1158 vgwm en vca cursus (Archieven Haarlem) 
1159 Voorstel registratie beroepsziekten Onnen 1993 
1160 voortgang aanvraag milieuvergunning 1998 (Archieve 
1161 Werkbeschrijvingen DER 5 en 600 Maatricht 1996 
1162 Werkbeschrijvingen lijnwerkplaats Zwolle de lok 50 
1163 Werkbeschrijvingen lijnwerkplaats Zwolle lok 500 e 
1164 Werkbeschrijvingen werkplaats Maastricht materieel 
1165 Werken met asbest 1977 (Utrechts Archief) 
1166 Werkgroep GDS, Instructiekaart voor het werken met 
1167 werklift spuit en droogcabine werkplaats Haarlem ( 
1168 werkplaats Haarlem handboek voor werkzaamheden in 
1169 werkplaats Haarlem handboek voor werkzaamheden in 
1170 VB_overzicht Toolboxen index 
1171 VB_overzicht Voorschriften_index 
1172 veiligheid handboek meetgroep rijtuigenschilders ( 
1173 veiligheid handboek meetgroep schilders deuren (Ar 
1174 veiligheid handboek meetgroep schilders spuitkabin 
1175 veiligheid handboek meetgroepen diversen (Archieve 
1176 Treinstel 815 schade en herstel 
1177 Treinstel 845 dossier schade en herste 
1178 Treinstel 876 schade en herstel 1990 
1179 Treinstel 884 schade en herstel 
1180 Treinstel 964 schade en herstel 
1181 Wegwijs in de lijnwerkplaats Zwolle 1981 (Utrechts 
1182 nedtrain mileujaarverslag 1999 (Archieven Haarlem) 
1183 nedtrain milieujaarverslag 1998 (Archieven Haarlem 
1184 nedtrain milieujaarverslag 2000 (Archieven Haarlem 
1185 nedtrain milieujaarverslag 2003 (Archieven Haarlem 
1186 Vorbehandlung und anstrich Doppelstockwagen fur NS 
1187 - ontbreekt 
1188 Milieuzorgen en NS 1979-1989 (Utrechts Archief - W 
1189 Nederlandse norm nen 5335 verf 1970 
1190 Nederlandse Spoorwegen hoofdwerkplaats Haarlem (Ut 
1191 Nederlandse Spoorwegen sociale zaken personeelsreg 
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1192 Nederlandse Spoorwegen sociale zaken personeelsreg 
1193 NedTrain Beleid Externen 11.0 V201411103 
1194 Nedtrain businessplan 2000-2004 
1195 Nedtrain businessplan 2001-2005 
1196 Nedtrain consulting conservering 
1197 Nedtrain Haarlem procedure vastleggen en beheer va 
1198 Nedtrain I bijlage Chroom_Quickscan_2 
1199 nedtrain inventarislijst (Archieven Haarlem) 
1200 nedtrain inventarislijst 2 (Archieven Haarlem) 
1201 nedtrain kwaliteit arbo milieu haarlem jaarplan 20 
1202 NedTrain programma chroom-6 eindrapport Onderzoek 
1203 Nedtrain quickscan bodemverontreininging Zwolle ms 
1204 NedTrain VGM-voorschriften voor derden fabrikante 
1205 Normen conservering 201 
1206 Normen DB 1155 
1207 ns jaarverslag 1994 jaarplan 1995 milieuzorg amers 
1208 ns jaarverslag 1996 kwaliteit arbo en milieu amers 
1209 NS Materieel Regio Noordoost OB Onnen, Handboek A 
1210 NS Materieel, Arbo-milieuoverleg, bijeenkomsten in 
1211 ns railinfrabeheer milieu jaarverslag 1997 (Archi 
1212 NV Nederlandse Spoorwegen algemene voorschriften W 
1213 omschrijving wijzigingen ventilatie installatie on 
1214 onderdelenlijst spuit en droogcabine werkplaats Ha 
1215 Onderzoek gezondheidstoestand verfspuiters 1979 (m 
1216 Onderzoek naar functionele belasting op machinale 
1217 Opslag gevaarlijke stoffen in embalage, Onnen, 198 
1218 periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek monta 
1219 perslucht filter ingersoll rand schilderszijde Haa 
1220 Plattegrond Chroom-6 AMERSFOORT 1965.tif 
1221 Plattegrond Revisiebedrijf Haarlem (Utrechts Archi 
1222 Plattegrond WP Haarlem afvalstoffenplein 2001 
1223 Polyesterplamuur 2004 
1224 Procesmodel Instandhouding Detail.wmf 
1225 Procesmodel Instandhouding Globaal.wmf 

1226 product informatie aflak 1993 (Archieven Haarlem) 
1227 Qualicoat Specificaties voor een kwaliteitsvignet 
1228 Queryfile documenten Chroom6 
1229 Quickscans chroom bodemrapporten verschillende wer 
1230 Rapport Tauw, SBNS Nader onderzoek rangeerterrein 
1231 Rapport toekomstige ontwikkeling werkplaatsen 196 
1232 Rapport, Beheer gevaarlijke stoffen bijlagen gevo 
1233 Rapport, Beheer gevaarlijke stoffen bijlagen inte 
1234 Rapporten betreffende voorgestelde aanpassingen a 
1235 rbh meetstrategie oplosmiddelen, kwarts en isocya 
1236 Registratieformulier CMR stoffen 
1237 Reglement Derden Fabrikanten Bijlage B Format V&G 
1238 Reglement Derden NedTrain versie 11.1 
1239 Revisiebedrijf Haarlem Engels (Utrechts Archief - 
1240 schadelijke gassen, dampen en stof uit onbekend b 
1241 Schilderwerk verf voorschriften voor binneninricht 
1242 sgm II instructies voor correctief onderhoud 
1243 sgm II technische beschrijving 
1244 sgm2 instructies voor correctief onderhoud 
1245 sgm2 technische beschrijving 
1246 Specificatie gebruikte conserveringsproducten Haa 
1247 spuitcabine 3 (Archieven Haarlem) 
1248 spuitcabine gebouw 10 rowit Haarlem 1995 (Archiev 
1249 Standaard kleurmonster Haarlem 
1250 stofafzuiging gebouw 10 werkplaats Haarlem eind ja 
1251 stofafzuiging in de schildershal (Archieven Haarle 
1252 studie corrosieproblemen 2 (Archieven Haarlem) 
1253 studie corrosieproblemen bij reizigersmaterieel 19 
1254 SWOT score matrix Cargo Support 2003 ingevu 
1255 Taakbeleving en ziekteverzuim 1984 (Utrechts Archi 
1256 Taakinventarisatie Werplaats Tilburg (Utrechts ar 
1257 Talbot vorbehandlung und anstrich IRM-1 1995 
1258 Toekomstige ontwikkeling werkplaatsen (Utrechts Ar 
1259 Toolbox metingen ABC analyse Nedtrain zuid 2007 a 
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1260 toxische stoffen rbh Haarlem 1997 (Archieven Haar 
1261 Treinstel 1737 schade en herstel 
1262 Veilig en Wel Reglement Ergonomie in de werkplaats 
1263 veilig werken met verf (Archieven Haarlem) 
1264 veiligheid incompleet handboek (Archieven Haarlem 
1265 Veiligheidsbrillen formulier 2013 
1266 veiligheidsimformatiebladen 1995 (Archieven Haarl 
1279 veiligheidsvoorschriften asbest (Archieven Haarle 
1280 Ventilator remweerstand MX749080-uitgaveC - PD 
1281 verfspuitinstallatie draaistellen afdeling Haarlem 
1282 verfspuitinstallatie draaistellenafdeling Haarlem 
1283 Verklaring schilder Maastricht over verleden 2004 
1284 Verklaring schilder Maastricht over verleden 2017 
1285 Verslag Holec Smit Slikkerveer, Verfvoorschrift I 
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Bijlage 4 Uitgebreidere Tijdlijn m.b.t. enkele belangrijke 
Arbowetverplichtingen: 

1 januari 1983: Eerste deel van de eerste fase van artikelen uit 
Arbowet 1980 (Staatsblad 1982, 673 treedt in werking, o.a.: 

• Maken van een arbeidsveiligheidsrapport ( bij grote 
hoeveelheden gevaarlijke stoffen) 

• Voorkómen van gevaar voor derden. 
• Samenwerkingsverplichting tussen werkgever en werknemers 

inzake arbo 
• Instellen bedrijfsgezondheidsdienst 
• Geneeskundig onderzoek 
• Recht op werkonderbreking door werknemers 

 
1 juni 1985: Tweede deel van de eerste fase van artikelen uit Arbowet 
1980 (Staatsblad 1985, 212) treedt in werking, o.a.: 

• Voorhanden hebben van een arbobeleid op het gebied van 
veiligheid, gezondheid en welzijn door de werkgever 

• Werkgever moet voorlichting en onderricht verstrekken 
• Voorhanden hebben van een arbojaarverslag door de werkgever 
• Algemene verplichtingen van de werknemers 

 
1 januari 1988: Tweede fase van artikelen uit de Arbowet 1980 
(Staatsblad 1987, 605) treedt in werking, o.a.: 

• Voorlichting en onderricht aan 16- en 17 jarigen 
• Instellen veiligheidsdienst 
• Samenwerking meerdere werkgever op één terrein 
• Vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

aan werknemers 
 
1 oktober 1990: Derde en laatste fase van artikelen uit de Arbowet 
1980 (Staatsblad 1990, 488) treedt in werking, o.a.: 

• Algemene uitgangspunten van de Arbowetgeving (veiligheid, 
gezondheid en welzijn) 

• Maken van een Arbo jaarplan voor werkgevers 
• Begeleiding van jeugdige werknemers 
• Melding en registratie van ongevallen en beroepsziekten 
• Voorkómen van gevaar voor andere personen dan de 

werknemers 
• Het houden van werkoverleg 

 
1 januari 1994: Invoering van o.a. de volgende bepalingen in de 
Arbowet 1980 (Staatsblad 1993, 757): 

• Invoering ziekteverzuimbeleid 
• RI&E en plan van aanpak verplichting 
• Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO) 
• Verplichte aansluiting bij in- of externe arbodiensten 
• Bedrijfshulpverlening (aanwijzen BHV’ers) 
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• Arbeidsgezondheidskundig spreekuur 
 
1 november 1999: Invoering Arbowet 1998 (Staatsblad 1999, 184) 
met o.a. 

• Introductie bestuurlijke boete door Arbeidsinspectie/Inspectie 
SZW 

• Afschaffing arbojaarplan en arbojaarverslag 
• Arbeidshygienische strategie 

 
1 juli 2005: Invoering aanvullingen Arbowet 1998 (Staatsblad 2005, 
202) met o.a. 

• Naast arbodiensten (Vangnetregeling) ook mogelijkheid van een 
zogenaamde Maatwerkregeling (met een BIG-geregistreerde 
bedrijfsarts) 

• Verplichte aanwijzing van preventiemedewerker  
 

1 januari 2007: Wijzigingen van de Arbowet (Staatsblad 2006, 673) 
met o.a. 

• Introductie niet wettelijke verplichte arbocatalogus 
• In het arbobeleid expliciete aandacht voor psycho-sociale 

arbeidsbelasting 
• Het arbeidsgezondheidskundig spreekuur wordt afgeschaft 

 
8 juni 2017: Wijzigingen Arbowet (Staatsblad 2017, 22) met o.a. 

• Uitbouw takenpakket van de preventiemedewerker met 
advisering aan en samenwerking met arbokerndeskundigen, 
bedrijfarts en arbodienst 

• Expliciet instemmingsrecht OR m.b.t. keuze en positie 
preventiemedewerker 

• Arbeidsomstandighedenspreekuur keert als verplichting terug in 
de Arbowet 

• Uitbreiding onderwerpen in contract tussen werkgever en 
arbodienst, o.a. bedrijfsarts moet arbeidsplaats kunnen bezoeken 
en bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen 
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Bijlage 5 Gespreksprotocol: basislijst met thema’s + vragen 
die aan alle  

0. Denkt u dat in die tijd werknemers in contact zijn gekomen 
met gevaarlijke stoffen waaronder chroom-6? 

a. Indien ja, waarom denkt u dat? 
b. Indien ja, welke stoffen 
-  

0.a|__| Nee      |__| Ja 
0.b Indien ja, waarom denkt u dat: 
0.c Indien ja, welke stoffen 

 
Vragen voor interviews op basis van thema groepsgesprekken 
“Zoals gezegd willen we dit gesprek voeren aan de hand van een aantal 
onderwerpen die van belang zijn geweest bij het werken op de NS-
werkplek” 
“Het eerste onderwerp is:” 

1. Bekendheid blootstelling aan chroom-6 (of chromaten) 
a. Wist u wel of niet dat medewerkers bij de werkzaamheden 

aan het materieel zoals, verven schuren, lassen mogelijk kon 
worden blootgesteld aan chroom-6? 

2. Bekendheid gezondheidsrisico’s van chroom-6.   
a. Hoe bent u, bij NS, geïnformeerd  over de gezondheidsrisico’s 

van schuurstof? 
b. Wanneer vernam U dat er in het schuurstof chroom-6 kan 

zitten en hoe werd u hierover geïnformeerd? 
c. Zijn er metingen uitgevoerd naar het voorkomen van chroom-

6 in het stof of de lucht? 
i. Indien ja, werden de resultaten ervan bekend gemaakt? 

ii. Indien ja, wat werd met de resultaten gedaan als er 
sprake was van een te hoge concentratie? 

d. Hebben dan wel moesten werknemers een registratieformulier 
invullen waarop ze konden aangeven aan welke stoffen ze 
mogelijk blootgesteld werden? Was Chroom (6) daar een 
onderdeel van? 

3. De praktijk van het naleven en handhaven van 
veiligheidsvoorschriften (alle werkzaamheden) 
a. Hoe werden veiligheidsvoorschriften bekend gemaakt onder 

de medewerkers? Wie gaf de instructies? 
b. Kregen werknemers instructies over veilig werken bij aanvang 

van hun functie?  
i. Kregen ze instructie toen ze al werkten?  

c. En later; werd werknemers gewezen op gebruik van 
mondkapje?  

d. Werd er toezicht op de veiligheidsvoorschriften gehouden en 
door wie?  

e. Wie was verantwoordelijk voor de veiligheid? 
4. Beschermende technische voorzieningen 

a. Waren er op de plek waar de werknemers werkten  
(technische) voorzieningen om blootstelling aan chroom-6, 
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schuurstof e.d. te verminderen? (Bijvoorbeeld: stofafzuiging 
op schuurmachines, industriële stofzuigers?  
i. Of ruimtelijke afscheiding, zodat stof niet van de ene 

naar de andere plek kon? 
5. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) 

a. Welke PBM werden doordoor de werknemers gedragen?  
b. Werd er toezicht gehouden op het dragen van PBM?  
c. Waren zij in voldoende mate aanwezig?” Waren ze ook 

beschikbaar als er mogelijk Cr-6 in de oude verflagen zat 
zoals bij het onderhoud aan Mat 64? [foto’s van verschillende 
PBM laten zien] 

d. Werd voorlichting gegeven over het gebruik van PBM? 
6. Schoonmaak/hygiëneregime 

a. Hoe vaak werden de werkplaatsen schoon gemaakt?  
i. Hoe en door wie gebeurde dit? 

ii. Werd tijdens en na het schuren de werkplaats 
schoongemaakt? Zo ja hoe? 

b. Werd er (weleens) gegeten of koffie gedronken op de 
werkplek (in werkplaats/opslagloods)? 

c. Was er gelegenheid voor werknemers om na het werk te 
wassen; douchen.  

d. Kregen de werknemers werkkleding? 
7. Medische voorzieningen 

a. Als werknemers vragen hadden over hun gezondheid – al dan 
niet in relatie tot hun werk - bij wie zochten ze dan doorgaans 
(medische) hulp?  

b. Als werknemers een bedrijfsarts wilde bezoeken konden ze 
daar dan ook naar toe?   
i. Zo niet, waarom niet?  

ii. Heeft u wel eens op eigen initiatief  gesproken met een 
(bedrijfs-)arts over de werkzaamheden van werknemers 
met chroom-6 houdende verf, schuurstof e.d.? 

iii. Werd periodiek medisch onderzoek gedaan? 
(PAGO,PMO,GPO). Voor welke functies? 

8. Spot-painten (‘postzegelen’), spuitcabines en zandstralen  
a. Bent u bekend met spotpainten of zandstralen (weten wat het 

is)?  
i. Waar vonden de werkzaamheden met chroom plaats?  

b. Werden spotpaintwerkzaamheden/kleine schildertaken 
uitgevoerd buiten de daarvoor bestemde ruimte 
(preserveerruimte)? 

c. Werden bij piekdruktes de gespoten vervoersmiddelen wel of 
niet naar loodsen/werkplaatsen gebracht om daar uit te 
dampen?  

d. Kunt u vertellen hoe het spotpainten ging?  
i. Waar het werd gedaan? 

ii. Waren er voor het spotpainten regels waren?  
iii. Werden deze regels gehandhaafd? 

9. Bekendheid met arbo-incident rondom chroom-6 of anderszins   
Bijvoorbeeld: vliegbasis Twente october 1998: In october 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. 
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a. Nagaan of respondenten bekend zijn met dit of andere 
incidenten 

10. Tot slot:   
a. welke onderwerpen zijn volgens u niet aan bod gekomen/ Zij 

er nog onderwerpen waarvan u zegt : waarom vragen ze daar 
niet naar? Heeft U nog aanvullende onderwerpen? 

 
(Vragen op basis van Documenten, Taak- of functiespecifiek: in 

totaal 66 vragen,  niet getoond, op aanvraag beschikbaar). 
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