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Geachte heer/mevrouw, 

Naar aanleiding van de brieven van de staatssecretaris van Defensie van 6 juli 2018 
(Kamerstuk 34 775 X, nr. 133), houdende nadere informatie over veilig werken met 
Chroom-6, en van 5 september 2018, houdende de beantwoording vragen van de vaste 
commissie voor Defensie over de beleidsreactie RIVM-ondenzoek naar chroom-6 bij 
Defensie (Kamerstuk 34 775 X, nr. 139), heeft de commissie besloten tot het 
organiseren van een rondetafelgesprek over chroom-6. Het rondetafelgesprek vindt 
plaats in het gebouw van de Tweede Kamer der Staten-Generaal te Den Haag op 
donderdag 1 november 2018 van 15.00-18.30 uur. De commissie zou het zeer op prijs 
stellen indien u aan het rondetafelgesprek wilt deelnemen. 

De achtergrond en opzet van het rondetafelgesprek en de indeling daarvan is 
bijgevoegd. 

Doel van het rondetafelgesprek is om uw mening te vernemen over het dossier 
Chroom-6. 

Het rondetafelgesprek is openbaar, wat betekent dat uw mondelinge bijdrage voor 
belangstellenden van buitenaf te volgen zal zijn. Er wordt geen verslag van het 
rondetafelgesprek gemaakt. Graag verneem ik vóór 10 oktober 2018 of u bij het 
rondetafelgesprek aanwezig kunt zijn (dit kan via een e-mail naar 
cie.def(atweedekamer.nl). 

De procedure tijdens een rondetafelgesprek is ais volgt: 
gelegenheid voor de genodigden tot het afleggen van een korte verklaring c.q. het 
geven van een beknopte toelichting (maximaal drieminuten); 
gelegenheid voor de leden van de commissie Defensie om vragen aan de 
verschillende genodigden te stellen; 
beantwoording door de genodigden van de gestelde vragen; 



eventueel nadere discussie. 

De commissie stelt het op prijs als u voorafgaand aan het rondetafelgesprek uw 
standpunt beknopt schriftelijk toelicht, maar dit hoeft nadrukkelijk niet als u daar om 
wat voor reden dan ook niet aan kunt of wilt voldoen. Mocht u wel een schriftelijke 
toelichting aan de commissie toesturen: deze toelichting (van ongeveer 1 tot maximaal 
2 A4) zal zonder tegenbericht uwerzijds als een openbaar stuk worden behandeld. 
U kunt uw toelichting tot uiterlijk 25 oktober 2018 mailen naar 
cie.def@tweedekamer.nl. 
Kort daarna krijgt u de definitieve indeling van het rondetafelgesprek, inclusief de 
eventuele schriftelijke bijdragen van de genodigden en van anderen die eventueel 
inbreng hebben geleverd, toegestuurd. 

Indien u aan het rondetafelgesprek deelneemt, wordt u verzocht zich uiterlijk een 
kwartier van tevoren te melden bij de balie van ingang Plein 2 te Den Haag. Houdt u 
rekening met de beveiligingsmaatregelen van de Tweede Kamer. In verband met de 
beveiliging zullen deelnemers en bagage vooraf worden gescand. Desgevraagd moet u 
zich kunnen legitimeren met uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Het is niet 
toegestaan jassen mee te nemen in de zaal. Uw jas kunt u kwijt in de kluisjes aan het 
einde van de Statenpassage, achter de grote roltrap naar de tweede verdieping. 

Indien u nog vragen hebt naar aanleiding van deze brief dan kunt u zich wenden tot 
mr F.H. Mittendorff, adjunct-griffier van de commissie. 

Met vriendelijke groet. 

MrT.N.3. de Lange 

griffier vaste commissie voor Defensie 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 



Opzet rondetafelgesprek Chroom-6 

donderdag 1 november 2018 

Achtergrond 

Naar aanleiding van de brieven van de staatssecretaris van Defensie van 6 juli 2018 

(Kamerstuk 34 775 X, nr. 133), houdende nadere informatie over veilig werken met 

Chroom-6, en van 5 september 2018, houdende de beantwoording vragen van de vaste 

commissie voor Defensie over de beleidsreactie RIVM-onderzoek naar chroom-6 bij 

Defensie (Kamerstuk 34 775 X, nr. 139), heeft de commissie besloten tot het 

organiseren van een rondetafelgesprek. 

Blok 1 (15 .00-16 .00 uur) Direct betrokkenen 

1. Jean Vankan, oud-medewerker POMS beheerder Facebookgroep Chroom 6 

2. Henk Coort, oud-medewerker vz stichting slachtoffers Chroom 6 

3. Theo Even oud-medewerker in Twenthe 

4. Gerard Leushuis, oud-medewerker in Vriezeveen, 

5. Anita Hollander-Gouder de Beauregard, weduwe POMS-medewerker. 

Blok 2 (16 .15-17 .00 uur) Belangenbehartigers 

1. Vakbond VBM: Jean Debie, 

2. Vakbond AFMP: Annemarie Snels 

3. Paritaire commissie: Ruud Vreeman, voorzitter paritaire commissie 

4. Stichting NUPoms: de heer Siegersma 

Blok 3 (17 .15-18 .30 uur) Betrokken overheidsdiensten 

1. RIVM: Ronald van de Graaf 

2. Inspectie SZW: Diana Martens, projectleider gevaarlijke stoffen 

3. CEAG: Theo Sybrenda 

4. Taskforce Defensie Chroom 6: Arian Minderhoud 

5. Directie Veiligheid: Nico van der Zee 

6. Dr. Cohen Tervaert* 

*Dr. Cohen Tervaert zal via een skypeverbinding deelnemen aan het 

rondetafelgesprek. 


