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Defensie treitert gedupeerden Chroom 6 
 

Gedupeerden met COPD die ziek zijn geworden door het werken met Chroom 6 en denken 

in aanmerking te komen voor een schadevergoeding vallen alsnog buiten de boot. Ondanks 

dat COPD voldoet aan de gestelde eisen om voor compensatie in aanmerking te komen 

worden zij door een slimme truc door Defensie buitenspel gezet. Zo staat COPD op de lijst 

met aandoeningen die in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming. Hiervoor 

is wel een verklaring van de longarts noodzakelijk. Tot zover geen probleem.  

 

Defensie gebruikt voor de categorie indeling van COPD de AMA classificatie. Deze 

classificatie wordt echter nergens toegepast. Wereldwijd wordt door longartsen de COPD 

classificatie gehanteerd en om die reden weigeren longartsen de gevraagde AMA 

classificatie te hanteren. Daarmee is de aanvraag voor de COPD slachtoffers niet compleet 

in te vullen en wordt deze door Defensie om die reden afgewezen. Defensie blijft voor de 

beoordeling van COPD vasthouden aan de AMA classificatie. Hierdoor vallen vele zieke 

oud Poms medewerkers met deze aandoening buiten de boot. 

 

Dit is weer een triest voorbeeld uit de trukendoos van Defensie om het aantal gedupeerde en 

zieke slachtoffers van werken met Chroom 6 die recht hebben op financiële genoegdoening 

te beperken. Was het al een karige regeling, op deze manier word het aantal personen die in 

aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming steeds kleiner. Hierdoor blijft de 

financiële schade voor Defensie beperkt. Ondanks dat Defensie schuldig is aan het plegen 

van een strafbaar feit waarbij medewerkers jarenlang willens en wetens onbeschermd 

hebben gewerkt met gevaarlijke stoffen waaronder Chroom 6. Hierdoor zijn vele honderden 

oud Poms medewerkers ziek geworden en meer dan 100 reeds overleden. Daarmee doet 

Defensie recht aan de slogan uit hun wervingscampagne; “Defensie, je moet het maar 

kunnen”. Helaas geldt dit niet voor vele honderden oud medewerkers. Deze zijn reeds 

overleden of zo ziek dat dit niet meer mogelijk is.  
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