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Geacht College,
U heeft de onafhankelijke Commissie Tilburg Chroom-6 onlangs verzocht u te
adviseren over de vraag of de commissie op dit moment een coulanceregeling voor de
betrokkenen bij tROM opportuun vindt. U heeft, mocht de commissie een regeling
inderdaad opportuun vinden, ons ook gevraagd om een suggestie te doen over wat
voor soort regeling dat dan zou moeten zijn.
De commissie heeft in haar vergadering van 27 november jl. over uw verzoek
gesproken en heeft de volgende reactie. Nadat de onafhankelijke
onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6 u reeds eerder geadviseerd heeft om
betrokkenen ook over 2018 de tegemoetkoming van € 385,-. aan te bieden om de
drempel weg te nemen om medische zorg te zoeken als dat noodzakelijk is, adviseert
de commissie u nu om alle betrokkenen (de toenmalige uitkeringsgerechtigden en de
werknemers van tROM) een vergoeding toe te kennen wegens ondervonden angst en
vrees over hun gezondheidssituatie.
De commissie heeft voor dit advies de volgende argumenten:
- De gemeente Tilburg heeft tezamen met NS/Nedtrain en het Nationaal Spoorweg
Museum (NSM) in 2004 een werkgelegenheidsproject ingericht – tROM – met als
doel om mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt weer toe te leiden
naar regulier werk.
- De voormalige tROMmers (geplaatsten en medewerkers van de gemeente) zijn
vele jaren later plotseling geconfronteerd met het bericht dat zij tijdens hun werk
voor tROM mogelijk zijn blootgesteld aan de kankerverwekkende stof chroom-6.
Het is naar de mening van de commissie volstrekt begrijpelijk dat zo’n bericht bij
deze mensen grote onzekerheid over hun gezondheidssituatie veroorzaakt.
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- Betrokkenen hebben, gevoed door berichten vanuit de media, de angst en vrees
dat zij alsnog in een later stadium ernstige gezondheidsklachten ontwikkelen als
gevolg van mogelijke blootstelling aan chroom-6 tijdens hun werkzaamheden bij
tROM. Deze angst en vrees is voor alle betrokkenen een grote last. Zolang niet
alle feiten op tafel liggen duurt deze onzekerheid voort.
- Burgemeester en Wethouders hebben medio juli 2016 gecommuniceerd dat zij
opdracht hebben gegeven voor een wetenschappelijk onderzoek dat betrokkenen
‘zoveel mogelijk rust en duidelijkheid’ moet geven. Dit onderzoek zou in september
2017 worden opgeleverd.
- De resultaten van het wetenschappelijk onderzoek moeten helderheid verschaffen
over de vraag of medewerkers van tROM daadwerkelijk risico gelopen hebben op
gezondheidsschade. Deze resultaten worden pas een jaar later, in de tweede helft
van augustus 2018, opgeleverd.
- De door Burgemeester en Wethouders zozeer gewenste rust en duidelijkheid blijft
daarmee op de korte termijn uit; de angst en onzekerheid van betrokkenen duurt
voort.
- Niet te ontkennen valt dat het leven van alle tROMmers door elkaar is geschud
door het bericht dat zij bij hun werk voor tROM mogelijk zijn blootgesteld aan de
kankerverwekkende stof chroom-6. De commissie heeft vastgesteld dat
betrokkenen vrees en angst voor gezondheidsschade ondervonden en nog steeds
ondervinden. Dientengevolge hebben zij immateriële schade geleden die naar de
mening van de commissie vergoed moet worden.
- De commissie stelt voor die immateriële schade te compenseren door alle
betrokkenen bij tROM een door uw College te bepalen vergoeding toe te kennen.
De commissie stelt voor daarbij als enig criterium te hanteren: aantoonbaar
gewerkt hebben bij tROM in de periode 2004 – 2012. Indien aan dit criterium wordt
voldaan heeft betrokkene recht op een uitkering.
- De wijze waarop u invulling wenst te geven aan ons advies vindt de commissie
een verantwoordelijkheid van uw College.
De commissie is van mening dat een duidelijk onderscheid kan worden gemaakt
tussen enerzijds een vergoeding van de immateriële schade ingevolge de door haar
voorgestelde uitkering aan alle tROM-betrokkenen en anderzijds een eventuele
vergoeding van de materiële en immateriële schade die wordt toegekend op grond van
een aandoening die gerelateerd is aan het contact met chroom-6. De uitkering zou
naar de mening van de commissie dan ook niet in mindering moeten worden gebracht
op eventuele latere schadevergoedingen in verband met blootstelling aan chroom-6.
Voor de goede orde merkt de commissie nog op dat een vergoeding van immateriële
schade naar burgerlijk recht geen loonbestanddeel is en dus niet leidt tot enige extra
belasting of inhouding op een uitkering.
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Tot slot wil de commissie benadrukken dat de voorgestelde tegemoetkoming geen
erkenning van aansprakelijkheid door de gemeente Tilburg betekent. Omgekeerd
betekent het aanvaarden van de tegemoetkoming door de betrokkenen niet dat
afstand wordt gedaan van een toekomstige aansprakelijkstelling.
De commissie zet de komende maanden haar werk voort en hoopt dat de uitkomst van
het wetenschappelijk onderzoek nieuw licht werpt op de werkomstandigheden bij
tROM.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

P.A.C.M. van der Velden,
Voorzitter onafhankelijke Onderzoekscommissie Tilburg Chroom-6
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