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In deze nieuwsbrief 

Up d a te  p ro ce d u re 
tegen de staat 

Na maanden van intensieve 
voorbereiding heeft onze 
advocaat Mr. Rob Bedaux de 
dagvaarding betekent. Dit komt 
er kort gezegd op neer dat hij 
n a m e n s d e s t i c h t i n g d e 
procedure tegen de staat heeft 
gestart.  

Informatieavond 

In  April  organiseren  wij  een 
in format ie  a vond  voor  a l l e 
belanghebbenden. We zijn gestart 
met de voorbereidingen.

Terugblik 2016 

2016 ligt alweer achter ons. Het 
leek ons goed eens achterom 
te kijken naar alles wat vorig 
jaar is gebeurt.   

Inloophuis 

Het inloophuis is inmiddels al 
een vaste waarde geworden. 
De beide beheerders van het 
inloophuis hebben gedurende 
het afgelopen met veel succes 
oud collega’s geholpen met de 
coulance regeling. 

Vacatures 

Er zijn 2 bestuurlijke functies 
vacant.     

Uit  eerdere  berichten hebben we jullie  laten weten dat  mr. 
Bedaux  de  dagvaarding  heeft  betekent.  Daarmee  is  onze 
procedure tegen Defensie van start gegaan. 

Defensie had tot 22 Februari de tijd op onze dagvaarding een 
reactie  te  formuleren.  Zij  hebben  recent  aan  de  rechtbank 
uitstel gevraagd voor het geven van deze reactie.  Dit uitstel 
zou volgens Defensie moeten gelden totdat het onderzoek van 
het RIVM is afgerond en de resultaten daarvan bekend zijn. 
Omdat  wij  dit  niet  zien  zitten  heeft  Mr.  R.  Bedaux  een 
uitvoerig  verweer  ingediend  waarin  wij  stellen  dat  er  geen 
noodzaak  is  te  wachten  op  de  resultaten  van  het  RIVM 
onderzoek omdat alle feiten, gegevens en eerder uitgevoerde 
onderzoeken  naar  Chroom 6  en  overige  gevaarlijke  stoffen 
aanwezig  zijn.  Voor  de  rechter  is  er  volgens  ons  voldoende 
informatie  door  ons  in  de  dagvaarding  aangereikt  om  te 
komen tot een uitspraak. 

De rechtbank is deels tegemoet gekomen aan het verzoek van 
Defensie  en  heeft  voor  een  periode  van  6  weken  uitstel 
verleend.  Dit  komt erop neer  dat  Defensie  uiterlijk  5  April 
met een reactie moet komen.

De stichting treft op dit moment de voorbereidingen  om op 
korte  termijn  een  informatieavond  te  organiseren.  Tijdens 
deze bijeenkomst willen wij jullie breder informeren over onze 
activiteiten  waaronder  de  procedure.  Hiervoor  is  onze 
advocaat mr.  R Bedaux uitgenodigd voor het geven van een 
toelichting  en  kunnen  jullie  rechtstreeks  van  hem   de 
voortgang en verwachtingen vernemen. Ook zal er aandacht 
zijn voor het inloophuis en de coulance regeling.  De exacte 
datum  is  nog  niet  bekend.  Hierover  worden  ju l l ie 
geïnformeerd zodra deze definitief is.

Juridische  procedure 

Informatie Avond
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 Terugblik 2016  
Het	jaar	2016	ligt	inmiddels	al	weer	enkele	weken	achter	ons.	Het	was	een	bewogen	jaar	waarin	er	veel	is	
gebeurd.	Tijd	voor	een	terugblik.		
Begin	Januari	waren	Fried	ter	Wee	en	Giel	Blom	al	druk	aan	de	slag	met	het	 inloophuis	bij	Café	Gubbels.	De	
inloopavonden	worden	vanaf	de	start	al	goed	bezocht	en	beide	beheerders	ontvangen	veel	posiHeve	reacHes.	
Rond	de	jaarwisseling	ontstond	het	idee	om	een	sHchHng	op	te	richten	om	de	belangen	te	beharHgen	van	alle	
oud	POMS	medewerkers	die	bij	hun	werkzaamheden	in	aanraking	zijn	gekomen	met	verschillende	gevaarlijke	
stoffen.	 Tijdens	 deze	werkzaamheden	 zijn	 zij	 door	 leidinggevenden	nauwelijks	 voorgelicht	 over	 de	mogelijke	
gezondheidsrisico’s	en	velen	zijn	daardoor	ernsHg	ziek	geworden	of	vroegHjdig	overleden.	
Daar	kwam	ook	nog	bij	dat	de	beschermende	middelen	tegen	deze	giPige	stoffen	niet	of	nauwelijks	toereikend	
waren.	Dit	laatste,	de	aanwezigheid	van	de	beschermende	middelen,	daar	ontbrak	 	het	gewoon	heel	vaak	aan	
en	men	wist	vaak	niet	eens	met	welke	stoffen	er	zoal	gewerkt	werd.	
In	de	periode	van	 Januari	 tot	Maart	was	er	 veel	overleg	 tussen	de	 iniHaHefnemers	over	de	aanpak	voor	het	
oprichten	van	een	sHchHng.	Op	4	Maart	waren	de	voorbereidingen	voor	de	oprichHng	van	een	sHchHng	klaar	en	
de	afstemming	met	de	Notaris	afgerond.	De	oprichHngsakte	was	gereed	en	we	konden	komen	tekenen.		
Het	 ging	 allemaal	 erg	 goed,	 alleen	 ontbraken	 de	 financiële	middelen.	 Dit	 was	 voor	 de	 oprichters	 ook	 geen	
probleem.	De	Notariskosten	voor	het	maken	van	de	statuten	en	inschrijving	K.v.K.	werden	gedeeld	en	iedereen	
betaalde	 zijn	deel	uit	eigen	portemonnee.	Dit	was	pas	de	1e	 stap.	 	Nu	verder	met	voorbereiden	en	plannen	
smeden,	 zoals	 zoeken	 naar	 een	 locaHe,	 drukken	 kaartjes,	 regelen	 bankzaken,	 bedrijven	 langs	 gaan	 voor	
donaHes	enz.	Er	moest	geld	komen	om	de	volgende	stappen	te	nemen	en	zo	de	doelstellingen	te	realiseren.	
Door	fondsenwerving	en	donaHes	lukt	dit	redelijk.	Van	het	Oranje	Fonds	ontvangen	wij	financiële	steun,	maar	
verbetering	op	financieel	gebied	is	zeer	wenselijk.	
Wat	zeker	het	vermelden	waard	is	dat	een	groot	aantal	oud-collega’s	door	het	deskundig	optreden	van	Fried	en	
Giel,	zelfs	na	een	of	meerdere	afwijzingen,	alsnog	in	aanmerking	zijn	gekomen	voor	de	Coulance-regeling.		Ook	
oud-collega’s	die	inmiddels	overzee	wonen	zijn	door	beiden	succesvol	geholpen.	Dit	alles	gerealiseerd	door	een	
goede	samenwerking	van	ons	allemaal.		

Op	dit	moment	zijn	wij	een	kleine	sHp	in	de	grote	wereld	van	sHchHngen	en	verenigingen,	dus	er	moet	nog	hard	
gewerkt	worden.	Toch	zijn	er	al	de	nodige	zaken	die	we	als	kleine	sHchHng	bereikt	hebben.	Ik	denk	hierbij	aan	
de	 nodige	media	 aandacht	 die	wij	 voor	 onze	 zaak	 hebben	weten	 te	 bewerkstelligen.	 Bijvoorbeeld	 de	media	
berichtgeving	 op	 TV	 en	 in	 de	 landelijke	 pers	 nadat	 de	 sHchHng	 was	 opgericht,	 en	 de	 daarop	 volgende	 TV-
interviews	en	berichtgeving.	 In	Den	Haag	schrok	men	daarvan	en	Dhr.	 J.	van	Dijk	 (SocialisHsche	ParHj)	bracht	
het	 bij	 minister	 van	 defensie	 Mevr.	 Hennis-Plasschaert	 (VVD)	 prominent	 onder	 de	 aandacht.	 Met	 de	 SP	
vertegenwoordigers	in	de	tweede	kamer,	de	heren	van	Dijk	en	Brouwer,	verloopt	de	samenwerking	prima.	Zij	
hebben	er	het	afgelopen	jaar	mede	voor	gezorgd	dat	het	onderwerp	hoog	op	de	poliHeke	agenda	bleef	staan.		
Hun	 onderzoeksrapport	 werd	 in	 de	 2e	 helP	 van	 2016	 gepubliceerd	 en	 geeP	 een	 goed	 beeld	 van	 de	
omstandigheden	waarin	veel	oud	POMS	medewerkers	hun	werkzaamheden	hebben	verricht.	Dit	rapport	is	op	
onze	 web-site	 www.nlpoms.nl	 terug	 te	 vinden.	 Wij	 rekenen	 ook	 in	 2017	 op	 de	 poliHeke	 steun	 van	 de	
SocialisHsche	ParHj	in	Den	Haag.		

Onze	volgende	stap	was	het	dagvaarden	van	De	Staat	Der	Nederlanden	namens	alle	oud	POMS	medewerkers	
wegens	nalaHgheid	van	Defensie.	Om	de	procedure	te	starten	is	door	de	sHchHng	een	opdracht	verstrekt	aan	
de	ervaren	letselschade	advocaat	Mr.	R.M.W.H.	Bedaux.	In	de	voorbereidingen	was	er	veel	overleg	nodig	op	zijn	
kantoor.	 Dit	 vergde	 veel	 van	 onze	 vrije	 Hjd	 en	 zelfs	 dagelijkse	 werkzaamheden	 werden	 hierdoor	 soms	
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belemmerd.	Uiteindelijk	stond	er	na	vele	malen	aanvullen,	wijzigen	en	verbeteren	een	uitgebreide	dagvaarding	
op	papier.	Mr.	R.M.W.H.	Bedaux	heeP	in	zijn	voorbereidingen	veel	onderzoek	verricht	en	de	resultaten		
hiervan	in	de	dagvaarding	opgenomen.	Deze	dagvaarding	werd	door	de	voorziaer	van	de	sHchHng	ondertekend	
en	in	Oktober	2016	door	Mr	R.M.W.H.	Bedaux	bij	de	rechtbank	betekent.	Defensie	had	aangegeven	in	februari	
2017	 te	 komen	met	 hun	 reacHe	 op	 de	 dagvaarding.	 Inmiddels	 is	 bekend	 dat	 deze	 termijn	 met	 6	 weken	 is	
verschoven.	Pas	dan	zal	het	vervolg	van	de	procedure	duidelijk	worden.	

Soms	lijkt	het	erop	dat	er	geen	nieuws	is.	Ik	wil	graag	benadrukken	dat	als	er	geruime	Hjd	van	de	sHchHng	niets	
vernomen	word	het	niet	zo	is	dat	wij	lekker	onderuit	liggen.	Integendeel,	achter	de	schermen	wordt	er	door	de	
beheerders	 van	 het	 Inloophuis	 en	 het	 bestuur	 van	 de	 sHchHng	 keihard	 doorgewerkt.	 Onder	 andere	 zijn	we	
bezig	onze	website	www.nlpoms.nl	verder	uit	te	bouwen.	Hiermee	denken	we	een	goede	bijdrage	te	kunnen	
leveren	aan	ieders	behoePe	voor	informaHe.	

Al	 met	 al	 was	 het	 een	 bewogen	 jaar	 met	 veel	 vallen	 en	 opstaan.	 We	 kampten	 met	 tegenslagen	 doordat	
bestuursleden	en	oprichters	door	ziekte	of	andere	omstandigheden	hun	betrokkenheid	moesten	beëindigen.		
Dit	zal	ons	niet	weerhouden	om	gezamenlijk	te	vechten	om	met	zijn	alle	sterk	te	staan	voor	maar	een	doel	en	
dat	is	gerechHgheid	voor	alle	zieke	oud	werknemers	en	nabestaanden	van	de	POMS-Sites.	

Wij	vertrouwen	ook	dit	jaar	op	een	goede	samenwerking	met	een	ieder	en	jullie	kunnen	erop	rekenen	dat	wij	
doorgaan	tot	ons	doel	bereikt	is.	SAMEN	STAAN	WE	STERK.	

Henk	Coort	
Voorziaer	sHchHng	NL-POMS
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Inloophuis 
Er  hebben  al  de  nodige  bijeenkomsten  van  het  inloophuis  plaatsgevonden.  Iedere 
bijeenkomst  wordt  door  de  nodige   deelnemers  bezocht.  Een  aantal  oud  collega’s  zijn 
inmiddels vaste bezoeker geworden. Tijdens de bijeenkomsten treffen oud collega’s elkaar na 
vele jaren weer en worden de oude collegiale banden aangehaald en herinneringen gedeeld. Er 
is veel behoefte aan informatie uitwisseling over de coulance regeling. De beheerders van het 
inloophuis, Giel Blom en Fried ter Wee, zijn door de vele hulpvragen rondom de coulance 
regeling zeer bedreven geraakt in deze materie. Mede door hun inbreng en bemoeienis  zijn 
de  nodige  afwijzingen  alsnog  gewijzigd  in  toekenning.  Ruim 50  collega’s  hebben  zij  het 
afgelopen jaar succesvol weten te helpen. Gezien het succes en de behoefte van de deelnemers 
zal ook dit jaar het inloophuis de nodige bijeenkomsten kennen. Zie voor de exacte datums in 
2017 onze web-site.		

Vacatures 

Het bestuur van de stichting NL-Poms bestaat op dit moment uit 4 personen. De voorzitter is 
Henk Coort. Bert  Willemsen is onze penningmeester en bemand gelijktijdig ook het secretariaat. 
De toezichthouders zijn Fer Siegersma en Beate Coort.  Voor het stichtingsbestuur en de Raad 
van Toezicht is uitbreiding wenselijk. Lezers die ons willen ondersteunen door het vervullen van 
een van beide bestuurlijke (niet betaalde) functies of hierover vragen hebben worden uitgenodigd 
hun interesse  kenbaar te maken bij een van de huidige bestuursleden of via email op ons adres;  
info@nlpoms.nl . 
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