TİLBURG KROM-6 KOMİSYONU

Krom-6 Bilgilendirme Toplantısı Bülteni
11 Temmuz 2017 tarihinde, 2004 yılından 2012 yılı ortasına kadar olan dönemde tROM'da çalışmış olan
(eski) sosyal yardım hakkına sahip kişiler için ekstra bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bu
toplantı, bağımsız Tilburg Krom-6 komisyonunun iş birliği ile Tilburg Belediyesi tarafından düzenlendi.
Belediye encümen üyesi Marcelle Hendrickx, bağımsız araştırma komisyonu başkan yardımcısı Yvonne
van Mierlo, IKA-Ned direktörü Dick Spreeuwers ve kurulma aşamasındaki Stichting Lotgenoten'dan
Natascha van de Put toplantıya konuşmacı olarak katıldı. RIVM ise video mesaj aracılığıyla araştırma
hakkında açıklamalarda bulundu.
tROM'da çalışmanın sağlık üzerindeki etkilerini inceleyen araştırmanın çerçevesi hakkında bilgi verildi.
Katılımcıların konuşmalarının ardından hem soru sorma hem de CAOP'nin bilgi ve danışma merkezi ile
kurulma aşamasındaki Stichting Lotgenoten'a kayıt yaptırma imkânı sunuldu. Ayrıca katılımcılar, Tilburg
Belediyesi tarafından sağlanan mali tazminat için başvuruda bulunma fırsatından da yararlandı.
********************************************************************************
Komisyon göreve başladı
Bağımsız araştırma komisyonu, araştırmalarına Eylül ayında başladı. Tilburg Belediyesi tarafından
görevlendirilen komisyon, 2004 yılından 2012 ortasına kadar olan dönemde tROM'da çalışmaktan
kaynaklanabilecek olan krom-6'ya olası maruz kalmanın sağlık risklerinin araştırılmasını gerçekleştirecek.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Çalışmanın amacı nedir?
Tilburg Belediyesi tedbirli olmayı tercih etti. Belediye, komisyonun tROM'daki durum hakkında bir
değerlendirmede bulunmasını talep etti. Bu, tüm çıkarların iyi bir şekilde tartılması ve tROM'daki duruma
olabildiğince nesnel bakılması anlamına gelmektedir.
Komisyon özellikle şu noktalara odaklanmaktadır:
 çalışma koşulları;
 koruma amacıyla alınmış olması gereken önlemler;
 Wet Werk en Bijstand'a (WWB- Çalışma ve Yardım Kanunu) göre çalışılıp çalışılmadığı;
 tROM, NS/NedTrain ve NSM (Nederlands Spoorwegmuseum- Hollanda Demir Yolları Müzesi)
arasındaki anlaşmalar.
Ayrıca (eski) sosyal yardım hakkına sahip olan sizler tarafından tROM'da 2004 yılından 2012 ortasına
kadar olan dönemde çalışmış olmaya ilişkin olarak yöneltilen sorular da araştırıldı.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Komisyonda kimler yer alıyor?
Komisyon başkanlığını Breda eski belediye başkanı ve Dordrecht belediye başkan vekili Peter van der
Velden üstleniyor.
Diğer üyeler:
 Yvonne van Mierlo, Movisie yönetim kurulu başkanı
 Marius de Jong, Tilburglu deneyimli hukukçu
 Marian Schaapman Bureau Beroepsziekten FNV (FNV Meslek Hastalıkları Bürosu) direktörü
 Wilfried Notten, emekli toksikoloji profesörü
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Denetçiler:
 Hannine van de Grift, Tilburg Belediyesi Çalışma ve Gelir Departmanı Başkanı
 Freek van Huijgevoort, Tilburg Belediyesi İşletme Konseyi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Araştırmayı kim gerçekleştiriyor?
Komisyon, araştırmayı gerçekleştirmesi için RIVM'ye (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Halk
Sağlığı ve Çevre Kurumu) talepte bulundu. Bu tip araştırmalarda uzman olan RIVM, Savunma Bakanlığı
için de bir araştırma yürütmektedir.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Araştırmaya nasıl katkıda bulunabilirsiniz?
Araştırmanın iyi bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, RIVM araştırmacılarının 2004 yılından 2012 ortasına
kadar olan dönemde tROM'da nasıl çalışıldığı hakkında bilgi toplaması gerekmektedir. Araştırmacılar ilk
önce tROM'daki duruma dair tüm mevcut belgeleri inceleyecek. Resmin tamamını görmek için
araştırmacılar ayrıca tROM'da çalışmış olan taraflarla da görüşecek. Komisyon üyeleri de (eski) çalışanlar
ve (eski) sosyal yardım hakkına sahip olanlarla konuşacak. Araştırmada iş birliği yapmak istiyorsanız bunu
Krom-6 bilgi ve danışma merkezine iletebilirsiniz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Krom-6 hakkında daha fazla bilgi mi almak istiyorsunuz?
Komisyonun kendi web sitesi: http://tilburg.onderzoekscommissiechroom6.nl
Ayrıca Tilburg Belediyesi de araştırmayla ilgili olarak kendi sayfasında bilgi sağlamaktadır:
www.tilburg.nl/chroom6.
RIVM'nin web sitesinde de araştırmayla ilgili bilgi bulabilirsiniz:
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/C/Chroom_6_en_CARC/Gezondheidsonderzoek_chroom_6_bij_de_g
emeente_Tilburg
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Araştırma ne zaman tamamlanacak?
Komisyon, önceliğinizin (sağlık) durumunuzla ilgili daha fazla netlik elde etmek olduğunu anlıyor. Ancak
bu, tüm sonuçların alınmasının ardından cevaplanabilecek olan karmaşık bir sorudur. Şu anda komisyon,
sonuçların ne zaman alınabileceği konusunda daha fazla netlik için RIVM ile görüşmektedir.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Krom-6 Bilgi ve Danışma Merkezi
Araştırmanın daha hızlı ilerlemesi için bu bilgi merkezi tarafından tanınmanız önem arz eder. Bu, sizin için
de faydalıdır. Bu merkeze tüm sorularınızı yöneltebilirsiniz. Çalışanlar size nereye danışmanız gerektiğini
açıklayacaktır. Komisyon, deneyimleriniz üzerine konuşmak için sizi davet edebilir. Kaydolmanız hâlinde,
araştırmayla ilgili gelişmeler konusunda sizi doğrudan bilgilendirebiliriz.
CAOP'nin bağımsız bilgi ve danışma merkezine kaydolabilirsiniz. Bu merkeze pazartesiden cumaya 09.00
ve 17.00 saatleri arasında 06-20448194 numaralı telefondan veya tilburg-chroom6@caop.nl adresinden
e-postayla ulaşabilirsiniz.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sağlık sorunlarımla ilgili ne yapabilirim?
Sağlık sorunlarınız mı var? Aile doktorunuza (huisarts) giderek geçmişte tROM'da çalışmış olduğunuzu
söyleyin. Aile veya şirket doktoru, gerektiğinde sizi uzman doktora yönlendirebilir. Ayrıca IKA-Ned'den de
yararlanabilirsiniz. IKA-Ned, meslek hastalıkları (belirli çalışmalar sırasında ortaya çıkan hastalıklar)
konusunda bağımsız araştırmalar yürüten uzman bir bürodur. Araştırma ücretsizdir. Randevu almak için
krom-6 bilgi ve danışma merkezine başvurabilirsiniz. tilburg-chroom6@caop.nl.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mali tazminat
Belediye, 2004 yılından 2012 ortasına kadar olan dönemde Tilburg'daki NS-NedTrain sahasında çalışmış
olan tarafların sağlıkları konusunda endişe duyabileceklerini anlayışla karşılıyor. Bu endişeleri şu anda
ortadan kaldırabilmesi mümkün olmasa da belediye bu belirsiz zamanlarda destek olmak üzere 385 Euro
tazminat teklif ediyor. Bu tutar, sağlık giderleri için yasal kişisel riske (eigen risico) karşılık gelmektedir.
Belediye, ilgili tarafların ihtiyaçları olabilecek tüm sağlık hizmetlerini alabilmesi gerektiğini
düşünmektedir. Taraflar, biri 2016 ve diğeri 2017 yılları için olmak üzere bu tutarı iki kez alacaktır.
Toplantıya katılanlara bu tazminatı alabilmek için başvuru yapma fırsatı sunulmuştur. Tazminat için
başvurular devam etmektedir. Başvuru için Tilburg Belediyesi ile iletişime geçebilirsiniz (013-5428979
veya chroom6@tilburg.nl).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stichting Lotgenoten
2004 yılından 2012 ortasına kadar olan dönemde tROM'da çalışmış olan (eski) çalışanlar ve (eski) sosyal
yardım hakkına sahip olanların çıkarlarını gözetmek üzere aynı sorunu paylaşanlar için bir vakıf
kurulmaktadır. 06 – 47094142 veya info@nextadvocaten.nl e-posta adresi üzerinden Natascha van de
Put'tan konuyla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prosedürle, araştırmayla veya diğer unsurlarla ilgili şikâyetiniz var mı?
Belediye, komisyon veya RIVM ile ilgili şikâyetlerinizi özel krom-6 Tilburg güven ve şikâyet komisyonuna
iletebilirsiniz. Bu komisyona şu şekillerde ulaşabilirsiniz:
klachtencommissieTilburg@caop.nl adresinden,
070-3765746 numaralı telefondan
Postayla:
Vertrouwens- en klachtencommissie chroom 6 Tilburg
t.a.v. secretariaat
Postbus 556
2501 CN Den Haag
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Başka sorularınız mı var? Tüm sorularınızla ilgili olarak CAOP'nin bağımsız bilgi ve danışma merkezine
başvurabilirsiniz. CAOP'de


soru yöneltebilirsiniz;
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krom-6 ile ilgili en güncel bilgileri takip etmek için adınızı ve adres bilgilerinizi verebilirsiniz.

CAOP'ye pazartesiden cumaya 09.00 ve 17.00 saatleri arasında 06-20448194 numaralı telefondan veya
tilburg-chroom6@caop.nl adresinden e-postayla ulaşabilirsiniz.

********************************************************************************
Tilburg Krom-6 Bağımsız Komisyonu adına
Peter van der Velden, başkan

