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Op woensdag 11 juli 2018 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij aanwezig waren 

vertegenwoordigers van de SP (Socialistische Partij), de advocaat van de stichting, het 

bestuur van de stichting en enkele door hun uitgenodigde gedupeerden. 

Mr. R.M.W.H. Bedaux heeft de aanwezigen voorafgaand aan dit overleg een toelichting 

gegeven over de stand van zake met betrekking tot het ingestelde hoger beroep. In deze 

afstemming werd nog gesproken om te bekijken of het mogelijk is aan onze eisen het 

zogenaamde “invaliditeitspensioen” toe te voegen. 

Kort daarop arriveerden de vertegenwoordigers van de SP. Namens deze partij waren bij 
het overleg aanwezig Tweede Kamerlid mevrouw Sadet Karabulut en Guido v Leemput. 
Namens de stichting waren aanwezig advocaat Mr R.M.W.H. Bedaux en het voltallige 
bestuur bestaande uit Henk Coort, Bert Willemsen, Fer Siegersma, Beate Coort en 
adviseur René van Geffen. Namens de gedupeerden waren aanwezig Giel Blom bekend 
van het Inloophuis, Anita Hollander, Sjaak Heesen en Harry Ritzen 
 
Doel van die bijeenkomst was de politiek te informeren over onze ervaringen en mening 

rondom de onderzoeksresultaten van het RIVM en de vergoedingsregeling. Wij op onze 

beurt wilden van hun vernemen hoe zij ons kunnen ondersteunen in onze strijd tegen 

defensie. In een open en constructieve sfeer heeft iedereen voldoende ruimte gekregen zijn 

of haar standpunten en meningen te laten horen.  

Mevr. Karabulut was er sterk in geïnteresseerd om rechtstreek van gedupeerden hun 

persoonlijk verhaal en ervaringen te vernemen. Wat heeft het werken op de Poms 

persoonlijke voor gevolgen gehad? We kennen allemaal schrijnende voorbeelden en de 

persoonlijke ervaringen die wij met hun deelden waren niet anders.  

In het overleg kwamen de structurele fouten en handelswijze van Defensie voorbij zoals 

Vlissingen en de Mali granaten en dichter bij onze zaak de zoekgeraakte dossiers, het 

gedrag van defensie, de karige compensatieregeling, het akkoord van de vakbonden en de 

uitsluiting van vele ziektebeelden en gedupeerden om voor compensatie in aanmerking te 

komen. Van dit laatste schatten wij dat slechts een heel klein deel van alle gedupeerden 

hierop aanspraken kunnen maken. Wij zijn van mening dat Defensie met name de 

personele dossiers bewust gemanipuleerd heeft om zodoende het RIVM-onderzoek en de 

daaruit voortkomende regeling te frustreren. Om de onderste steen in dit verhaal boven te 

krijgen opperde mr. R.M.W.H. Bedaux hiervoor het zware politieke middel van een 

parlementaire enquête in te zetten.  

Guido en Sadet gaven aan hier veel voor te voelen en dit zeker op de politieke agenda te 

zetten. Voorwaarde voor een parlementaire enquête is wel dat we in de 2e kamer hier een 

meerderheid voor krijgen. Zodra er over dit onderwerp in de 2e kamer een debat gevoerd 

wordt waren de aanwezigen het met elkaar eens om dan ook in groten getale daarbij 

aanwezig te zijn om op die wijze uiting te geven hoe belangrijk dit voor ons allen is.  

Op de vraag wat wij met dit alles uiteindelijk willen bereiken kunnen we kort zijn. Wij willen 

bereiken dat er een regeling komt die recht doet aan alle leed dat gedupeerden hebben 
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geleden. Recht doet aan iedere gedupeerde, ongeacht, functie, werkplek en ziektebeelden 

en hiervoor voldoende compensatie te verlenen. Momenteel werkt de stichting dit uit.  

 

Verder is gesproken over het op de hoogte houden van de achterban. Door Mr R.M.W.H. 

Bedaux is toegezegd zijn cliënten regelmatiger te berichten en afgesproken is dat Henk 

Coort over en weer de aangewezen contactpersoon is voor de SP. 

 

 

 
 
H Coort, 
Voorzitter Stichting Gedupeerden Gevaarlijke Stoffen NL-POMS Z.N.                         

 


