
Regeling uitkering chroom-6 
Defensie



Totstandkoming

• Onderhandelingen tussen bonden en defensie

• RIVM en letselschade-experts geraadpleegd

• Regeling nu beperkt tot POMS. Na afronding 
RIVM onderzoek uitbreiding mogelijk



Uitgangspunten

• Zorgplicht geschonden, daarom collectieve 
regeling

• Beschikbare gegevens in RIVM-onderzoek

• Aannemelijkheid van relatie tussen 
aandoening en functie

• Eenvoudige regeling, voorkomen juridische 
lijdensweg



Inhoud regeling (functies en 
aandoeningen)

• Functies en aandoeningen zijn gebaseerd op 
RIVM onderzoek

• Factoren als duur en mate van blootstelling, 
aard aandoening en mogelijkheid andere 
oorzaken van aandoening spelen een rol

• Interpretatie van RIVM-onderzoeksresultaten: 
zo ruimhartig en eenvoudig mogelijk vanuit 
belang (oud)-medewerkers



Indeling functies naar

• Mogelijk directe blootstelling (groep 1)

– deze groep is onderverdeeld in 3 categorieën 
afhankelijk van mate van blootstelling

• Aannemelijke achtergrondblootstelling (groep 
2)

• Incidentele blootstelling (groep 3)



Aandoeningen alle groepen

• Longkanker

• Neuskanker en neusbijholtekanker

• Maagkanker

• Chroom-6 gerelateerd allergisch 
contacteczeem

• Chroom-6 gerelateerde allergische astma en 
rhinitis



Aandoeningen uitsluitend groep 1

• COPD

• Longfibrose

• Niet-immunologisch beroepsastma



Aandoeningen uitsluitend groepen 1 
en groep 2

• Perforatie neustussenschot door 
chroomzweren



Uitkering (1)

• Recht op uitkering als
– tenminste één jaar (uitgezonderd enkele 

aandoeningen) in benoemde functie is gewerkt

– aantoonbaar lijdt aan benoemde aandoening(en)

• Immaterieel deel: hoogte afhankelijk van 
functie en aandoening: oplopend van 5.000 
tot 40.000 euro

• Materieel deel: eenmalig bedrag voor bv 
ziektekosten (3.850 euro)









Uitkering (2)

• Meerdere aandoeningen? Hoogste 
immateriële bedrag plus 50% voor overige 
aandoeningen

• Regeling voorziet in een vangnetbepaling en 
hardheidsclausule

• uitkering is netto met jaarlijkse indexering



Nabestaanden

• Aanvraag bij leven ingediend maar vóór 
besluit overleden: uitkering naar erfgenamen

• Anders aparte uitkering voor nabestaanden 
(3.850 euro)



Verhouding met individuele 
letselschadeclaim

• Deze regeling staat los van een 
aansprakelijkheidsstelling

• Aantoonbaar meer schade? Claim indienen 
mogelijk bij JDV sectie claims

• Zorg voor een juridische belangenbehartiger 
(vakbond of letselschadeadvocaat)



Aanvraagprocedure

• ABP (aanvraagformulier en formulier 
medische informatie)

• Telefoonnummer: 045-5798162

• Email: chroom6defensie@abp.nl

• POMS medewerkers die al 
coulancetegemoetkoming hebben gehad, 
hoeven geen nieuwe aanvraag te doen. Zij 
ontvangen bericht van ABP. 

mailto:chroom6defensie@abp.nl


Hoe nu verder

• Onderzoek RIVM naar andere Defensielocaties 
en op POMS nader onderzoek naar CARC

• Als deze onderzoeken daar aanleiding toe 
geven, wordt de regeling uitgebreid met 
nieuwe functies

• Tot alle functies zijn onderzocht, blijft er een 
coulanceregeling bestaan


