COMMISSIE TILBURG CHROOM-6
Bulletin Informatiebijeenkomst Chroom 6
Op 11 juli 2017 was er een extra informatiebijeenkomst voor (ex-)uitkeringsgerechtigden die hebben
gewerkt bij tROM tussen 2004 en medio 2012. Deze was georganiseerd door de gemeente Tilburg in
samenwerking met de onafhankelijke commissie Tilburg Chroom-6. Sprekers waren wethouder
Marcelle Hendrickx, Yvonne van Mierlo, vicevoorzitter van de onafhankelijke onderzoekscommissie,
Dick Spreeuwers, directeur IKA-Ned en Natascha van de Put van de Stichting Lotgenoten in
oprichting. Het RIVM heeft via een videoboodschap uitleg gegeven over het onderzoek.
Er werd informatie gegeven over de opzet van het onderzoek naar de gezondheidseffecten van het
werken bij tROM. Na afloop van het gezamenlijke gedeelte was er de gelegenheid om vragen te
stellen, zich aan te melden bij het informatie – en meldpunt Chroom 6 van het CAOP en bij de
Stichting Lotgenoten in oprichting. Ook konden de aanwezigen de financiële tegemoetkoming die de
gemeente Tilburg beschikbaar stelt aanvragen.
********************************************************************************
Commissie is gestart
De onafhankelijke onderzoekscommissie is in september begonnen met het onderzoek. De
commissie laat - in opdracht van de gemeente Tilburg - de risico’s voor de gezondheid van mogelijke
blootstelling aan chroom-6 onderzoeken. Dit als mogelijk gevolg van het werk bij tROM in de periode
2004-medio 2012.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat is het doel van het onderzoek?
De gemeente Tilburg kiest voor zorgvuldigheid. Ze wil dat de commissie een oordeel geeft over de
situatie bij tROM. Dat betekent dat alle belangen goed worden gewogen en dat er zo objectief
mogelijk naar de situatie bij tROM gekeken wordt.
In het bijzonder bekijkt de commissie:
 de arbeidsomstandigheden;
 de maatregelen die er voor de bescherming genomen zijn;
 of er gewerkt is volgens de Wet Werk en Bijstand (WWB);
 de afspraken tussen tROM, de NS/NedTrain en het NSM (Nederlands Spoorwegmuseum).
Ook vragen die u als (ex-)uitkeringsgerechtigde over het werken bij tROM tussen 2004 en medio
2012 heeft worden onderzocht.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wie zitten er in de commissie?
Voorzitter van de commissie is Peter van der Velden, oud-burgemeester van Breda en waarnemend
burgemeester van Dordrecht..
De andere leden zijn:
 Yvonne van Mierlo, voorzitter van de raad van bestuur van Movisie
 Marius de Jong, ervaren jurist uit Tilburg
 Marian Schaapman, directeur Bureau Beroepsziekten FNV
 Wilfried Notten, emeritus hoogleraar toxicologie
Toehoorders zijn:
 Hannine van de Grift, afdelingshoofd Werk & Inkomen gemeente Tilburg
 Freek van Huijgevoort, Ondernemingsraad gemeente Tilburg
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Wie voert het onderzoek uit?
De commissie heeft het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gevraagd het
onderzoek uit te voeren. Het RIVM is gespecialiseerd in dit type onderzoek en voert ook het
onderzoek uit voor het ministerie van Defensie.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat kan uw bijdrage aan het onderzoek zijn?
Om het onderzoek goed te kunnen doen, moeten de onderzoekers van het RIVM weten hoe er
gewerkt is bij tROM in de periode van 2004 tot medio 2012. Ze bestuderen eerst alle beschikbare
documenten over de situatie bij tROM. Voor een volledig beeld voeren de onderzoekers ook
gesprekken met betrokkenen die bij tROM hebben gewerkt. Ook de commissieleden gaan met (oud)medewerkers en (ex-)uitkeringsgerechtigden in gesprek. Wilt u meewerken aan het onderzoek, dan
kunt u dat aangeven bij het informatie en meldpunt Chroom 6.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Meer weten over chroom 6?
De commissie heeft een eigen website: http://tilburg.onderzoekscommissiechroom6.nl
Ook de gemeente Tilburg heeft informatie op haar website over het onderzoek:
www.tilburg.nl/chroom6.
Ook op de website van het RIVM kunt u informatie over het onderzoek terugvinden:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/C/Chroom_6_en_CARC/Gezondheidsonderzoek_chroom_6_bij_d
e_gemeente_Tilburg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wanneer is het onderzoek klaar?
U wilt vooral weten wanneer er meer duidelijkheid is over uw (gezondheids)situatie. Dat begrijpt de
commissie heel goed. Dit is echter een ingewikkelde vraag die pas beantwoord kan worden als alle
resultaten bekend zijn. De commissie is op dit moment met het RIVM in gesprek om meer
duidelijkheid te krijgen wanneer alle resultaten opgeleverd worden.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informatie en meldpunt Chroom 6?
Voor een snelle voortgang van het onderzoek is het belangrijk dat u bekend bent bij dit
informatiepunt. Ook voor u is dit handig. U kunt daar al uw vragen stellen. De medewerkers zullen u
dan uitleggen waar u terecht kunt. De commissie kan u uitnodigen voor een gesprek over uw
ervaringen. Als u zich inschrijft kunnen we u rechtstreeks op de hoogte houden over de
ontwikkelingen en het onderzoek.
U kunt zich inschrijven bij het onafhankelijke informatiepunt en meldpunt van het CAOP. Dit is te
bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via het telefoonnummer 0620448194 of via e-mail: tilburg-chroom6@caop.nl.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Wat doe ik bij gezondheidsklachten?
Heeft u gezondheidsklachten? Ga dan naar uw huisarts en zeg dat u in het verleden bij tROM hebt
gewerkt. De huisarts/bedrijfsarts zal u - als dat nodig is - doorsturen naar een specialist. Maar u kunt
ook gebruik maken van IKA-Ned. IKA-Ned is een gespecialiseerd bureau dat onafhankelijk onderzoek

COMMISSIE TILBURG CHROOM-6
doet naar beroepsziekten (ziekten opgelopen tijdens bepaalde werkzaamheden). Dit onderzoek kost
niets. U kunt zich aanmelden bij het informatie en meldpunt chroom 6 om een afspraak te maken.
tilburg-chroom6@caop.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Financiële tegemoetkoming
De gemeente begrijpt dat betrokkenen die tussen 2004 en medio 2012 bij tROM hebben gewerkt op
het terrein van NS-NedTrain in Tilburg zich misschien zorgen maken over hun gezondheid. Deze
zorgen kan de gemeente nu niet wegnemen. Om hen te steunen in deze onzekere periode, biedt de
gemeente een tegemoetkoming aan van 385 euro. Dit bedrag komt overeen met de hoogte van het
wettelijk eigen risico voor ziektekosten. De gemeente vindt namelijk dat betrokkenen alle zorg
moeten kunnen krijgen die zij nu misschien nodig hebben. Betrokkenen ontvangen dit bedrag twee
keer. Een keer voor het jaar 2016 en één keer voor het jaar 2017. Tijdens de bijeenkomst konden
mensen zich aanmelden om voor deze tegemoetkoming in aanmerking te komen. Heeft u zich nog
niet aangemeld, dan kan dit alsnog. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Tilburg
(013-5428979 of chroom6@tilburg.nl).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stichting Lotgenoten
Er wordt een stichting voor lotgenoten opgericht die de belangen wil behartigen voor de (oud)medewerkers en (ex-)uitkeringsgerechtigden die bij tROM hebben gewerkt tussen 2004 en medio
2012. Meer informatie kunt u krijgen bij Natascha van de Put via telefoonnummer 06 – 47094142 of emailadres: info@nextadvocaten.nl.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hebt u klachten over de procedure, het onderzoek of andere aspecten?
U kunt met klachten over de gemeente, de commissie of het RIVM terecht bij de speciale
vertrouwens- en klachtencommissie chroom-6 Tilburg. U kunt ze bereiken via
klachtencommissieTilburg@caop.nl,
via telefoonnummer: 070-3765746 of
per post:
Vertrouwens- en klachtencommissie chroom 6 Tilburg
t.a.v. secretariaat
Postbus 556
2501 CN Den Haag
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Heeft u nog vragen? U kunt voor al uw vragen terecht bij het onafhankelijke informatiepunt en
meldpunt van het CAOP. Bij het CAOP kunt u:



uw vraag stellen;
uw naam en adresgegevens doorgeven zodat u op de hoogte blijft over chroom-6.

Het CAOP is te bereiken van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur via
telefoonnummer 06-2044 8194 en via e-mailadres: tilburg-chroom6@caop.nl

********************************************************************************
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Peter van der Velden, voorzitter
Namens de onafhankelijke Commissie Tilburg Chroom-6

