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Deze  nieuwsbrief  is 
volledig  gewijd  aan 
de Informatie Avond 
die wij recent hebben 
georganiseerd. 

Maandag 10 April organiseerde de 
stichting  een  informatie  avond 
rondom het thema van de gevoer-
de  procedure  tegen  de  Staat  der 
Nederlanden  en  Defensie.  De 
avond  werd  gehouden  voor  alle 
mensen die als gedupeerde belang 
hebben bij NL POMS en zijn pe-
rikelen  rondom het  werken  met 
gevaarlijke  stoffen.  Deze  avond 
werd druk bezocht en bood veel 
informatie. De aanwezigen maak-
ten  veelvuldig  gebruik  voor  het 
stellen van vragen en er was volop 
ruimte voor discussie. Uit de vele 
positieve  reacties  maken  wij  op 
dat  het  een  zinvolle  en  nuttige 
bijeenkomst  is  geweest.  Een  bij-
eenkomst die zeker bij voldoende 
nieuws voor herhaling vatbaar is.

 

   

                            

Informatie avond
10 April was het zo ver. De eerder aangekondigde informatie 
avond voor gedupeerden stond op het programma. Er hadden 
zich vooraf een 50-tal mensen aangemeld. Dit aantal nam aan 
het begin van de avond nog toe zodat we uiteindelijk met een 
60-tal personen aanwezig waren in het Leijenhoes. 

Hier werden de aanwezigen ontvangen met koffie en een 
lekker stuk vla. 

Tegen een uur of 7 opende de 
voorzitter van de stichting, 
Henk Coort, de avond. In 
zijn inleiding heette Henk 
alle aanwezigen van harte 
welkom en stelde zijn mede 
bestuursleden voor. 

Daarna werd  door Fer Siegersma ingegaan op achtergronden 
doelstellingen  en  activiteiten  van  de  stichting.  In  zijn 
toelichting  werden  speciaal  de  mensen  die  tijdens  de 
oprichting aan de wieg van de stichting gedupeerden Nl-Poms 
stonden  nader  genoemd.  Ook  de  beheerders  van  het 
inloophuis en de bouwers van de web-site en Facebook pagina 
werden  voor  hun  vele  en  belangeloze  activiteiten  in  de 
schijnwerper geplaatst. Van de aanwezigen kregen deze heren 
een welverdiend applaus. 

De hoofdgast van de avond was onze advocaat 
Mr. R.M.W.H. Bedaux. Aan de hand van een 
presentatie  leidde  hij  de  aanwezigen  door  de 
vele stappen die inmiddels doorlopen zijn. De 
in  2016  gehouden  getuigenverhoren  bij  de 
rechtbank  in  Maastricht  hebben  helder 
gemaakt dat POMS medewerkers veelvuldig en 
zonder afdoende beschermende maatregelen in 
aanraking zijn gekomen met gevaarlijke stoffen 
waaronder  Chroom VI.  Mede hierop zijn 
onze vorderingen gebaseerd.
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De dagvaarding en onze eisen. 
Globaal komt het erop neer dat defensie een onrechtmatige daad heeft verricht door POMS medewerkers 
niet voldoende te waarschuwen voor het werken met gevaarlijke stoffen en onvoldoende maatregelen heeft 
getroffen ter voorkoming van aanraking met deze stoffen tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Voor de 
bewijslast zijn er voldoende rapporten die aantonen dat Chroom VI uiterst giftig is. Omdat de procedure 
uniek is heeft Mr. Bedaux ervoor gekozen een zg. massa schadeclaim in te dienen waarbij er sprake is van 
omgekeerde bewijslast. Niet de gedupeerden moeten aantonen ziek te zijn geworden van het werken met 
deze stoffen maar  defensie  dient  aan te  tonen dat  dit  niet  het  geval  is  geweest.  Verder  eisen wij  een 
minimale  schadevergoeding  van  9.000,=  euro  voor  iedere  medewerker  die  langer  dan  6  maanden 
opeenvolgend op een van de POMS site heeft gewerkt, indien van toepassing een invaliditeitspensioen op 
grond van verdiend salaris en alle verdere individueel aantoonbare schade. 

Reactie Defensie (zogenaamde Conclusie van Antwoord) 
Mr. Bedaux en zijn medewerkers hadden al de nodige tijd gespendeerd 
aan het verwerken van de informatie die zij van defensie als reactie op 
de dagvaarding hadden ontvangen. Te verwachten was dat defensie onze 
claims niet zou  accepteren. Voor hun verweer hadden zij maar liefst 25 
kilogram  aan  documenten  samengesteld.  Zeker  in  het  licht  van  de 
eenzijdig doorgevoerde wijziging om in aanmerking te komen voor de 
coulance regeling ziet het ernaar uit dat defensie zwaar leunt op het 
RIVM onderzoek.  Dit  laatste  heeft  op  een  voor  defensie  geschikt 
moment onderzoeksgegevens gepubliceerd waarop mede het  verweer 
van Defensie  is  gebaseerd.  Ook de snelle  actie van de minister van 
defensie  om de coulanceregeling zonder overleg met de partners  die 
hebben samengewerkt bij de tot stand komen ervan heeft kwaad bloed 
gezet. Met name de vakbonden zijn niet te spreken over deze actie van 
Minister Jeanine Hennis-Plaschaert.

Wijziging van de coulance regeling 
In zijn presentatie lichtte Mr. Bedaux de wijzigingen in de coulance regeling toe. Zeker de ziektes die niet 
meer  reden  zijn  in  aanmerking  komen voor  de  coulance  regeling  zijn  verstrekkend.  Denk hierbij  aan 
kankers  van maag-darmkanaal  (ander type kanker dan maagkanker),  keelkanker,  aandoeningen van het 
afweersysteem (anders dan allergie en chronische longziekten)  Leveraandoeningen, effecten op hart-  en 
bloedvaten,  effecten  op  het  maag-darmkanaal  (anders  dan  maagkanker),  effecten  op  het  centrale 
zenuwstelsel en gebitsproblemen. Verdachte aandoeningen van chroom VI zijn maagkanker en onduidelijk 
zijn de effecten op de voortplanting en de (embryonale) ontwikkeling.
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Stellingen 
Vervolgens kwamen enkele stellingen naar voren waarop Mr. Bedaux de aanwezigen in de zaal om een 
reactie verzocht. De stellingen luidden als volgt;

Stelling 1; Na het Rapport Vriezenveen 1999 hebben we de mensen ingelicht omtrent de 
blootstelling en de gevaren van chroom VI
Stelling 2; We hebben altijd veilig gewerkt
Stelling 3; Luchtafvoer werd periodiek gereinigd en vervangen
Stelling 4; Administratief personeel werd niet blootgesteld

De reacties van de aanwezigen waren overduidelijk. Er werden de nodige voorbeelden aangedragen waaruit 
blijkt dat deze stellingen gebaseerd zijn op onjuistheden en dus niet waar kunnen zijn. 
Onderstaand een samenvatting van de gegeven reacties op de 4 stellingen; 

Stelling 1; Na het Rapport Vriezenveen 1999 hebben we de mensen ingelicht omtrent de blootstel-
ling en de gevaren van chroom VI
• Er waren ook ex leidinggevenden/supervisors in de zaal.  De voorlichting aan de supervisors was zeer  

summier en zeker onvoldoende om op die basis de mensen te beschermen met de juiste middelen. Ster-
ker nog vanuit de legerleiding werd herhaald duidelijk gemaakt, dat kritische opmerkingen niet wenselijk 
waren. Elke kritiek op de gang van zaken vanuit leidinggevenden werd door het management de kop in-
gedrukt. Het advies van boven was om geen onrust te veroorzaken en dat met de woorden “zo geen sla-
pende honden wakker te maken”.
• In Eygelshoven is  er in de kantine een keer ooit een personeelsbijeenkomst gehouden met een zeer 

summiere en volstrekt onvoldoende toelichting voor het gebruik van Veiligheidshandschoenen, Ventilatie 
en Mondkapje.
• Niemand op de werkvloer is in de praktijk gewaarschuwd voor de aanwezigheid van ChroomVI en van 

andere stoffen. De voorgeschreven veiligheidsmaatregelen hebben de mensen in de praktijk nooit be-
reikt. Integendeel, werken met veiligheidsmaatregelen was “not done”. 
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Stelling 2; We hebben altijd veilig gewerkt
• De verstrekte adembescherming bestond uit een mondkapje en leek in de verste verte niet op de 

voorgeschreven maskers. Die stoffen mondkapjes waren minimaal qua uitvoering en ook in aantal 
onvoldoende aanwezig. Er werd bij  schuur-,  las-,  en slijpgereedschappen nagenoeg nooit gewerkt 
met bron-afzuiging.

• De opvang, handling, vervanging en afvoer van gebruikt straalgrit was inadequaat en dusdanig geor-
ganiseerd dat gebruikt straalgrit op vele manieren buiten de straalcabines kwam en de werknemers 
daarmee veelvuldig in aanraking kwamen. Het stofte enorm vanuit de silo met stofzak. Deze stofzak 
hing buiten de straalcabine en het stof verspreidde zich door de hele werkplaats. De spuiters en stra-
lers spoten met perslucht het stof van hun kleding buiten de cabines. Dezelfde plek waar wij ook 
onze boterhammen nuttigden.

• ChroomVI werd door het vele stof via transpiratie, inademen en slikken in het lichaam opgenomen 
en had genoeg tijd zijn schadelijk werk te doen voordat het als Chroom III door het lichaam werd 
uitgescheiden.

• Er was geen toezicht op de aanlevering van goederen en materialen. Alles kwam uit de Amerikaanse 
lijnen.

• Er bestond geen enkel protocol voor het werken met gevaarlijke of giftige stoffen.
• In  Eygelshoven  werden  ChroomVI  houdende  gasmaskers  (zoals  achteraf  pas  bleek)  uit  het 

Amerikaanse  leger  in  grote  getallen  geschredderd  in  de  papierversnipperaar.  Iedereen  kwam 
daardoor rechtstreeks met ChroomVI in aanraking.

• Er  werden  vaker metingen  gedaan. De mensen werden nooit ingelicht over de resultaten daarvan. 
Wel was duidelijk dat vlak  voordat die  metingen  werden  uitgevoerd, de mensen gevraagd werden 
de ruimtes goed schoon te maken. Daarna werden de  betreffende  ruimtes nog eens industrieel 
gereinigd! Dan pas werden metingen uitgevoerd met de achteraf bekende resultaten. 

Stelling 3; Luchtafvoer werd periodiek gereinigd en vervangen
• Op vele manieren kwamen schadelijke stoffen in de lucht.  
• 85% van de lucht werd gerecirculeerd door het complete maintenance gebouw.
• De  luchtfilters  werden  nauwelijks  of  niet  vervangen.  Een  van  de  aanwezigen  is  als  particulier 

werknemer aangesteld voor de luchtverversing installatie. De filters waren van het allergoedkoopste 
materiaal dat absoluut onvoldoende capaciteit had om de lucht effectief te filteren en te zuiveren. 
De filters zelf  werden hooguit 4 maal per jaar vervangen.

• Er werden absoluut onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekt ter voorkoming van 
inademen of in aanraking komen met gevaarlijke stoffen.

Stelling 4; Administratief personeel werd niet blootgesteld
• Kantoren  met  administratief  personeel  lagen  boven  de  werkplaatsen.  Het  stof  kon  via  open 

ramen en deuren ook deze ruimtes binnen komen.
• Administratief  personeel  moest  vaak  metingen  en  controlewerkzaamheden  uitvoeren  in  de 

werkruimten en in de voertuigen.  Zo kwamen zij  ook rechtstreeks in aanraking met gevaarlijke 
stoffen. 

• Er  werden bij  drukte ook werkzaamheden verricht  op plekken die  daarvoor niet  bestemd 
waren. Hierdoor kwamen overige Poms medewerkers eveneens in aanraking met gevaarlijke stoffen.

• We moesten opdwarrelend stof controleren maar hadden geen beschermende kleding.
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Veel  van  de  aanwezigen  hebben  achteraf  gehoord  welke  gevaren  zij  hebben  gelopen  en  welke 
voorzorgsmaatregelen hadden moeten worden getroffen.  De unaniem gedragen conclusie van alle 
aanwezigen  was  dat  elke  voorlichting  ontbrak  en  alle  benodigde  beschermende  maatregelen 
ontbraken. Zelfs de niet adequate beschermingsmiddelen werden niet of mondjesmaat verstrekt. Er 
werd helemaal niet gecontroleerd of iedereen werkte conform de richtlijnen. 

Tijdens de zaaldiscussie kwam het grote aantal collega’s die niet meer onder ons zijn ter sprake. Om-
dat onduidelijk is hoeveel collega’s dat nu exact betreft en Mr. Bedaux aangaf graag over de informatie 
te beschikken werd er spontaan een werkgroep gevormd. Deze werkgroep is belast met een inventari-
satie voor alle Poms sites. De door hun verzamelde informatie zal Mr. Bedaux worden aangereikt zo-
dat hij deze tijdens de procedure kan inbrengen. 

Hoe nu verder? 
Mr. Bedaux verwacht binnen enkele weken een reactie van de rechtbank te mogen ontvangen. De reactie 
zal bestaan uit het vaststellen van een datum voor de zogenaamde rolzitting. Zodra hierover meer bekend 
is zullen wij dit bekendmaken.

Tot slot 
Al met al was het een drukbezochte bijeenkomst. De klok liep inmiddels al richting 23.00 uur.
Fer Siegersma bedankte in zijn slotwoord alle aanwezigen voor hun deelname en inbreng. Een speciaal 
woord van dank ging vergezeld van een fles wijn uit naar Mr. Bedaux die gedurende 2½ uur de aanwezigen 
met zijn deskundige inbreng informeerde over de voortgang. 

Uit de vele positieve reacties die wij mochten ontvangen maken wij op dat er veel belangstelling is voor de 
onderwerpen en de behoefte aan informatie in ieder geval bij de deelnemers aan de informatieavond meer 
dan aanwezig was. 

Tot slot werd op de aanwezigen een beroep gedaan de stichting ook financieel te ondersteunen, want sa-
men staan we sterk en zonder financiële middelen is het ook voor de stichting lastig dit alles te be-
kostigen.

De volledige presentatie van de avond is terug te vinden op onze web site       
www.nlpoms.nl
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