Een Nederlandse en een Belgische advocaat over
Chroom-VI en de rol van het recht
Chroom-VI schandaal bij Ministerie van Defensie in Nederland, spoorwegen
maatschappij in België veroordeeld voor blootstellen van werknemers aan
Chroom-VI, welke rol heeft het recht gespeeld in deze affaires? Kunnen beide
landen van elkaar leren, ondanks de verschillende rechtsstelsels? Hoe kunnen
vakbonden optimaal gebruik maken van het recht? Wat valt er te verbeteren?
Twee advocaten vertellen over hun ervaringen en inzichten.
Pien Heuts
Journalist
Marian Schaapman
ETUI
Wout van Veen maakte sinds 2014 als jurist-beroepsziektedeskundige deel uit
van de interdisciplinaire klankbordgroep die het Nederlandse Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) had ingesteld om te reflecteren op het onderzoek
naar de blootstelling en de gevolgen van Chroom VI. Dat onderzoek vond plaats in
het kader van de Chroom-VI affaires bij het Nederlandse Ministerie van Defensie
en bij een reintegratieproject voor werklozen in de Zuid-Nederlandse gemeente
Tilburg. Daarnaast is hij, na de publicatie van het RIVM-rapport, betrokken bij
enkele rechtszaken van Defensiemedewerkers die via de rechter compensatie
proberen te krijgen voor gezondheidsklachten door blootstelling aan Chroom-VI.
Jan Buelens is advocaat bij Progress Lawyers Network in België en universitair
docent collectief arbeidsrecht en vergelijkend sociaal rechten aan de Universiteit
Antwerpen. Hij werd in 2018 gecontacteerd door werknemers van de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS), die gewerkt hadden in een
werklaats in Gentbrugge, waar ze van begin 2014 tot begin 2016 oude treinstellen
dienden te moderniseren. Hij werd de advocaat van die werknemers in wat een
strafzaak zou worden tegen de NMBS. De zaak vertoont qua feiten opvallend
veel overeenkomsten met de Nederlandse zaken, zowel wat betreft blootstelling
aan Chroom-VI alsook wat betreft nalatigheid van de werkgever om hier ondanks
bekendheid met de gevaren van die stof, iets aan te doen. De aanpak in beide landen
is echter verschillend geweest.
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Meester Buelens, wat was er aan de
hand bij de Belgische spoorwegen
NMBS ?
Jan Buelens – ‘De werknemers in
Gentbrugge stonden in voor de demontage,
afbraakwerken en metaalbewerkingen
(slijpen, lassen) van de treinstellen. Daarbij
kwamen grote hoeveelheden stof en nevel
vrij, die bleef hangen in een grote hangar.
Aan de binnenzijde van de koetswerken
bleek een roestwerende grondverflaag
te zitten die Chroom-VI bevatte. De
metaalbewerkingen zorgden ervoor dat
het extreem giftige en kankerverwekkende
Chroom-VI vrijkwam.’ Hoewel de externe
preventiedienst al in 2008 expliciet
had gewaarschuwd voor de gevaren
van Chroom-VI en maatregelen had
aanbevolen, had de NMBS dit nagelaten.
‘In de verplichte risicoanalyse werd er zelfs
niet over Chroom-VI gerept, laat staan dat
er afdoende maatregelen waren genomen,
hetgeen tot grote risico’s heeft geleid.

Bij schuur-, slijp- en laswerkzaamheden kan
chroom-VI vrijkomen, een giftig metaal dat
vanwege zijn anticorrosieve eigenschappen
al lange tijd wordt gebruikt.
Foto : ©Belga

De werkplaats was niet hermetisch afgesloten, zodat het stof zich verspreidde over de hele
hal met tientallen werknemers. Er werd niet voorzien in voldoende verntilatie of afzuiging
van de giftige stoffen aan de bron. Er waren niet voldoende beschermende werkkledij
en gezichtsmaskers. De arbeidshygiëne was ondermaats; zo lunchten werknemers
in hun bestofte kledij, terwijl Chroom-VI niet alleen via de luchtwegen, maar ook via
de huid en oraal wordt opgenomen. De werknemers waren niet eens ingelicht over de
gevaren, zodat zij zich onmogelijk correct konden beschermen. In September 2015 werd
de werkintensiteit nog opgedreven en daarmee ooki de blootstelling aan stof/nevel. Dit
zorgde voor nog meer klachten van werknemers.’

Wanneer werd er ingegrepen?
JB – ‘Na aanhoudende klachten ging uiteindelijk pas op 15 December 2015 de externe
preventiedienst over tot een meting van de blootstelling. Op vijf anonieme werknemers
werden monsternemingen uitgevoerd door middel van een luchtpompje op hun
werkkleding, dichtbij hun mond. Vier van de vijf monsternames gaven overschrijdingen
van de grenswaarden weer, zelfs tot een factor 13. Op vraag van de werknmers dwongen
de vakbonden de NMBS om de werkzaamheden stil te leggen tot er bijkomende
beschermingsmaatregelen zouden worden genomen. Deze stillegging zette alles wat
daarna kwam in gang. De Arbeidsinspectie werd op de hoogte gebracht en deze stelde
inbreuken vast. Uiteindelijk ging de arbeidsauditeur over tot strafrechtelijke vervolging.
‘Het was ons vanaf het begin duidelijk dat dit een belangrijke zaak was, en dat we zouden
moeten opboksen tegen een machtige tegenstander, die de middelen niet zou sparen om
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juridische spitstechnologie te laten ontwikkelen door dure advocaten. Wij hadden echter
een aantal voordelen.
In de eerste plaats was het een groot voordeel dat de zaak op initiatief van het Openbaar
Ministerie rechtstreeks voor de strafrechter werd gebracht. Dat betekent geen langdurig
traject van vooronderzoeken waarin de bewijslast primair bij ons zou liggen – het OM
baseert zich immers op de door de Arbeidsinspectie geconstateerde inbreuken1 - en
daardoor ook een relatief snelle uitspraak (einduitspraak was op 30 juni 2020).
Een tweede voordeel was dat de werknemers zeer intens en actief betrokken zijn geweest
bij deze zaak. Zo hebben alle werknemers van de Gentse werkplaats zich ‘burgelijk partij
gesteld’ in de strafzaak. Dat is uitzonderlijk. Vaak is geen enkele werknemer hiertoe
bereid, omdat ze vrezen voor hun job of, bij werknemers die het bedrijf verlaten hebben,
omdat ze een akkoord hebben gesloten met de werkgever dat ze geen procedure tegen
hem zullen opstarten. Het aantal en de beslistheid van de werknemers om door te zetten
hebben de zaak zeker positief beïnvloed. Tijdens de pleidooien tractte de advocaat van de
spoorwegen nog te zeggen dat zaak vooral op aansturen van de vakbonden was ingesteld,
doch dit pakte weinig verf. Werknemers en vakbonden zaten totaal op één lijn, en dat
was heel mooi om te zien.
Een derde voordeel, tenslotte, was dat we konden beschikken over de resultaten
van het wetenschappelijk onderzoek dat door het Nederlandse Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is uitgevoerd in het kader van de Nederlandse
Chroom-VI affaires bij het Ministerie van Defensie en het reïntegratieproject in de ZuidNederlandse gemeente Tilburg.2 Ik heb al in een vroeg stadium van de zaak tegen de
NMBS contact gelegd met de Nederlandse advocaten Wout van Veen en Daphne van
Doorn, die intensief bij de Chroom-VI affaires betrokken zijn geweest. De bevindingen
van het RIVM heb ik voorgelegd aan onze rechtbank, die de zaak zeer ernstig nam en een
college van gerechtsdeskundigen aanstelde.
Twijfels hadden we vooral of er voldoende bewijzen waren voor de contaminatie met
Chroom-VI. Het feit dat er zo snel geen sporen meer van te zien zijn in het menselijk
lichaam maakt het niet makkelijk. Uiteindelijk waren er slechts enkele staalnames
verricht en niet op de meest optimale manier. Dit werd natuurlijk onmiddellijk gebruikt
door de verdediging. Gelukkig en terecht ging de rechtbank hier niet in mee en volgde ze
onze argumenten en die van het college van deskundigen.’

De strafzaak gewonnen; werknemers met lege handen?
JB – ‘De NMBS werd schuldig verklaard over de gehele linie en veroordeeld tot een
boete van 210.000 euro. Het veroordeeld krijgen van het bedrijf was onze primaire inzet
in deze zaak en in dit opzicht hebben we dus een klinkende overwinning geboekt.
Helaas werden de ‘burgerlijke partijstellingen’ door de rechtbank niet
ontvankelijk verklaard. Dit heeft te maken met het Belgische arbeidsongevallen-

1

In het Belgische Arbeids(straf)recht bestaat de mogelijkheid dat burgers zich ‘partij stellen’ in een strafzaak. Zij kunnen zo
bijvoorbeeld vergoeding voor de door hun geleden schade vorderen.

2

Zie elders in dit nummer het artikel van Pien Heuts over de Chroom-VI affaires in Nederland.
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De site van de NMBS in Gentbrugge waar verschillende arbeiders werden blootgesteld aan chroom-VI
tijdens de metallurgische werkzaamheden.
Foto : ©Belga

en beroepsziektencompensatiestelsel. Begin 20e eeuw is in een tripartite besluit
overeengekomen dat in ruil voor een snelle erkenning van arbeidsongevallen en
beroepsziekten en een forfaitaire vergoeding door verzekeringsmaatschappijen of de
overheid, de werkgever immuniteit wordt verleend, dat wil zeggen dat deze niet meer
kan worden aangesproken voor een integrale schadevergoeding, enkele uitzonderingen
daargelaten.
Wij blijven van mening dat in dit geval de immuniteit ten onrechte is ingeroepen. Er is
namelijk nog geen ziekte opgetreden (en derhalve geen schadevergoeding uitbetaald),
maar de werknemers moeten wel leven met de angst dat dit over enkele jaren of zelfs
decennia wel het geval zal zijn. Wij hebben daarom een voorbehoud voor deze schade
gevorderd en een provisionele schadevergoeding voor de angsten die de werknemers in
de tussentijd moeten doorstaan. In eventuele volgende vergelijkbare zaken zullen wij dit
standpunt opnieuw verdedigen.
Gezien de stevige veroordeling van de NMBS die we in de wacht hebben gesleept en de
beperkte geldelijke vordering van de burgerlijke partijen, hebben we, alles afwegende,
besloten geen beroep in te stellen. Uiteraard kunnen werknemers die ziek worden, dan
alsnog een vergoeding claimen op grond van de beroepsziektenreglementering.’

De ‘coulanceregelingen’ en het aansprakelijkheidsrecht
In Nederland zijn de Chroom-VI affaires niet primair opgepakt via de weg van het recht,
maar zijn er door de betrokken werkgevers (met name Defensie en Tilburg) commissies
ingesteld om tot oplossingen te komen. Die commissies hebben het wetenschappelijk
onderzoek van het RIVM begeleid, maar zij hebben ook gepleit voor regelingen voor
financiële tegemoetkoming van de slachtoffers.
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Meester Wout van Veen, Defensie ging vrij snel akkoord met een
coulanceregeling en – op basis van de onderzoekresultaten – met een
definitieve uitkeringsregeling. Ook in Tilburg kregen gedupeerden snel een
tegemoetkoming. Hoe verklaart u dat deze werkgevers hiermee akkoord
gingen?
Wout van Veen – ‘Dit was best uniek voor Nederland, maar mijn verklaring voor het
snelle totstandkomen van deze regelingen is dat het Bureau Beroepsziekten FNV (grootste
Nederlandse vakbondsfederatie), sinds de oprichting in 2000, enorm veel aandacht voor
beroepsziekten heeft afgedwongen. Met talloze rechtszaken en schikkingen. Daardoor
is er een maatschappelijk klimaat ontstaan waarin preventie, het voorzorgbeginsel,
meer belang krijgt: blootstellen aan gevaarlijke stoffen kán gewoon niet. Defensie en de
gemeente Tilburg hebben die sfeer goed aangevoeld. Defensie heeft daarom volgens mij
ook geen beroep gedaan op verjaring. Men heeft voor lief genomen dat er over de periode
1984-2004 veel claims konden komen.’

Bent u een voorstander van dit soort regelingen?
WvW – ‘Het is goed gedupeerden snel tegemoet te komen. Daardoor voelen ze zich
gezien en gehoord in hun ellende. Dat gold zeker voor de oud-deelnemers van het
werklozenproject in Tilburg, die in de meest erbarmelijke arbeidsomstandigheden te
werk zijn gesteld. Ook als ze geen gezondheidsklachten hadden, kregen de Tilburgse
gedupeerden een vergoeding. Mensen waren bang, zeker vanwege de lange latentietijd
van Chroom-VI, waardoor je na twintig jaar nog kanker kunt ontwikkelen.
Ik heb er wel moeite mee dat er uiteindelijk een beperkte lijst met ziekten is opgesteld die
wetenschappelijk aantoobaar aan Chroom-VI zijn te linken. Sommige wetenschappelijke
onderzoeken werden meegenomen, andere werden niet goed genoeg bevonden. Daardoor
vallen mensen met niet-erkende gezondheidsklachten buiten de boot.
De zaak tegen NMBS is gewonnen in de zin dat de werkgever bestraft is,
maar er is geen tegemoetkoming of schadevergoeding voor de getroffenen.
Waarom is deze zaak toch belangrijk voor de slachtoffers, meester Buelens ?
JB – ‘Er is een breder belang dan enkel het resultaat in deze zaak. Lange tijd werd welzijn
op het werk wat stiefmoederlijk behandeld in België, maar we hopen dat deze zaak eraan
zal bijdragen dat daar verandering in komt. Ik zou het heel mooi vinden als door deze
zaak meer bewustzijn ontstaat over de gevaren van gevaarlijke stoffen. Die zijn namelijk
nog in grote mate aanwezig op de werkvloer.
Eerst en vooral kunnen vakbondsleden en juristen leren van deze zaak. De zaak laat
zien dat het aanpakken van een concreet geval, vooral als dit de publieke opinie beroert,
veel aandacht kan genereren. Als je zo’n zaak aanpakt is samenwerking heel belangrijk.
Maak goede afspraken tussen de slachtoffers, vakbonden, eventueel andere betrokken
organisaties en advocaten. Ook van belang is dat je aandacht hebt voor de specifieke
gerechtelijke procedure. Bewijsverzameling is essentieel: getuigenissen van werknemers,
maar zeker ook foto’s en interne verslagen. Daar kun je al lang voordat een zaak zich
aandient mee beginnen. Tenslotte is het van belang dat vakbonden en de advocaten die
hen bijstaan, goede ervaringen uitwisselen over de grenzen heen. In onze zaak heeft de
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samenwerking met de Nederlandse vakbond en de advocaten mee bijgedragen aan een
positief resultaat. Wat zou dit niet geven als we deze ervaring kunnen veralgemeniseren
binnen de Europese Unie.
Meester Wout van Veen, u geeft aan dat het in Nederland voor de slachtoffers
van de Chroom-VI affaires, altijd mogelijk blijft om een beroep te doen op het
aansprakelijkheidsrecht als je bijvoorbeeld buiten de vergoedingsregeling
valt of vindt dat je recht hebt op een hogere schadevergoeding. Dat lijkt ideaal
in vergelijking met België, waar dit niet kan. Toch vindt u het Nederlanse
stelsel niet ideaal, waarom ?
WvW – ‘Nu moet je in geval van een beroepsziekte of arbeidsongeval bewijzen dat
gezondheidsklachten zijn veroorzaakt door de blootstelling en het verzaken van de
zorgplicht van de werkgever. Pas dan kan er sprake zijn van een letselschadevergoeding.
Het aansprakelijkheidsrecht zou zodanig moeten worden uitgebreid dat ook bij twijfel over
het verband tussen blootstelling en ziekte, werknemers moeten worden gecomenseerd.
De enorm hoge bewijsdrempel die slachtoffers nu moeten nemen, moet omlaag. Ben je
aantoonbaar blootgesteld en ziek, dan moet er compensatie volgen. Vanuit menselijk en
juridisch oogpunt moet het arbeidsrecht aan de kant van de zwakste staan. We wachte
met Bureau Beroepsziekten FNV nu op een arrest van de Hoge Raad dat gaat over het
bestaan en de hoogte van die zogenaamde ondergrens van het bewijs.
Je moet goed bedenken dat, sinds eind vorige eeuw in Nederland de sociale zekerheid
is uitgekleed, werknemers met een beroepsziekte op deze manier dubbel de dupe zijn.
Ze zijn én ziek van hun werk, en zakken financieel door de bodem. Ze móeten vaak wel
procederen om enige financiële compensatie te krijgen. Als je vakbondslid bent, kan dat
via het Bureau Beroepsziekten, dat alle kosten voorschiet en alleen terugvordert – vaak
slechts gedeeltelijk - als het de zaak wint. Als je geen vakbondslid bent, is procederen dus
in feite onbetaalbaar.
Collectieve
regelingen
en/of
een
schadevergoeding
via
het
aansprakelijkheidsrecht zijn vaak slechts een pleister op de wonde. Mensen
krijgen er hun gezondheid niet mee terug. Is er volgens u voldoende
aandachtvoor preventie en strenge grenswaarden voor toxische stoffen?
WvW – ‘Ik ben voor het voorzorgsbeginsel. Dat er geen stoffen worden gebruikt als
je niet zeker weet of ze gevaarlijk zijn. Het systeem van grenswaarden voor gevaarlijke
stoffen gaat helemaal voorbij aan het individu en zijn of haar ellende. Het is toch wrang
als je tijdens je werk wordt blootgesteld, maar helaas geen compensatie voor ziekte krijgt
omdat de blootstelling onder de grenswaarde zat. Werkgevers maken daar misbruik van.
De wetenschap die grenswaarden stelt, vind ik flinterdun. Het is een belemmering in het
aansprakelijkheidsrecht. Bovendien ben ik ervan overtuigd dat juist een combinatie van
veel kleine blootstellingen een cumulatief effect heeft. Nederlandse defensiemedewerkers
die op sites van de NAVO werkten, werden bijvoorbeeld niet alleen aan Chroom-VI
blootgesteld maar ook aan verarmd uranium, benzeen en PX-10. Het ging om
gevechtsmaterieel uit de Golfoorlogen. Velen hebben diffuse klachten, zoals afgebroken
tanden, nagels – mensen zijn fysiek totaal in de vernieling gedraaid. Die klachten zijn
wetenschappelijk niet aan Chroom-VI gelinkt. Dus komen de slachtoffers niet voor een
schaderegeling in aanmerking.
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Kijk naar de mens als geheel. En naar de totale blootstelling, in plaats van naar individuele
stofjes en grenswaarden.’

Collectieve of individuele schadevergoedingsregeling ?
De problematiek in beide landen is vergelijkbaar: werknemers zijn ten onrechte
jarenlang / decennialang blootgesteld aan een carcinogene stof en een aantal van
hen heeft (een) aan die stof gerelateerde ziekte(n) opgelopen.
Belangrijke conclusie is dat, hoe verschillend de rechtsstelsels in beide landen ook
zijn, beide aanknopingspunten bieden om hiertegen op te komen. Beide advocaten
hebben, binnen de mogelijkheden die het nationale rechtsstelsel biedt, hun
creativiteit gebruikt om de belangen van de slachtoffers zo goed mogelijk te dienen.
Daarmee hebben ze niet alleen de slachtoffers een dienst bewezen, maar leveren ze
ook een bijdrage aan een betere regulering van en rechtsgang rond beroepsziekten.
Jan Buelens spreekt de hoop uit dat ‘zijn’ zaak zal bijdragen aan meer bewustzijn
over de gevaren van toxische stoffen in België en dat meer werknemers de durf
zullen hebben voor hun rechten op te komen. Wout van Veen vermeldt dat als
gevolg van het feit dat in Nederland sinds 2000 stelselmatig is geprocedeerd door
het Bureau Beroepsziekten FNV, een klimaat is ontstaan waarin preventie meer
belang krijgt. ‘Blootstellen aan gevaarlijke stoffen kan gewoon niet’, stelt hij, en in
die sfeer was het mogelijk om relatief snel tot collectieve financiële regelingen voor
getroffenen toe komen.
Een andere conclusie is ook dat er veel overeenkomsten zitten in de juridischinhoudelijke aanpak in de zaken (de bewijsverzameling, de juridische argumentatie,
het causaliteitsbewijs) en dat beide advocaten elkaar daarin met name hebben
kunnen helpen. Grote delen van het onderzoek van het Nederlandse RIVM, dat
een belangrijke basis onder de bewijsvoering was in Nederland, was ook bruikbaar
in de Belgische zaak.
Geen van beide rechtsstelsels is als ‘ideaal’ is te kwalificeren, beide hebben voor- en
nadelen. België kent een collectieve schadevergoedingsregeling voor arbeidsongevallen
en beroepsziekten (snelle afhandeling), maar heeft daarmee de gang naar de
rechter voor individuele slachtoffers die compensatie willen buiten of bovenop die
regeling afgesloten. In Nederland moet in principe iedere individuele zaak worden
uitgeprocedeerd (lang en moeizaam traject) en bestaan er slechts voor bepaalde
gevallen, zoals de Chroom-VI affaires, collectieve tegemoetkomingsregelingen. Aan
de andere kant heeft die individuele benadering het voordeel dat het recht in principe
ook openstaat voor ieder individueel geval.
Tenslotte: samenwerking loont. Tussen vakbonden en advocaten uit verschillende
lidstaten, maar ook op Europees niveau. Dankzij de jarenlange inspannigen van
de vakbonden op Europees niveau kent de Europese carcinonge en mutagene
stoffenrichtlijn een grenswaarde voor Chroom-VI. Uit bovenstaande moge blijken
dat dat geen overbodige luxe is.

