
 

 

 
 
Veelgestelde vragen Coulanceregeling Chroom-6 Defensie 
Datum: 31.03.2020 

Wat is de hoogte van de tegemoetkoming? 
Hoe hoog de tegemoetkoming is, hangt af van de ernst van de aandoening. En hoe sterk de 
aanwijzing is dat de aandoening kan zijn veroorzaakt door werken met chroom-6. Het 
bedrag varieert van € 3.000 tot maximaal € 15.000 voor mensen die door hun aandoening 
ernstig ziek zijn (prijspeil 2015). 

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak te kunnen maken op de 
Coulanceregeling? 
Om aanspraak te kunnen maken op de Coulanceregeling, gelden bepaalde voorwaarden. Er 
moet een aanwijzing zijn dat de aandoening is veroorzaakt door werken met chroom-6. Ook 
moet u ten minste 1 jaar hebben gewerkt in een functie waarin hij is blootgesteld aan 
chroom-6 (risicofunctie). Aandoeningen die door chroom-6 kunnen worden veroorzaakt zijn 
bijvoorbeeld: 

§ longkanker; 
§ allergisch astma; 
§ eczeem. 

Kijk voor meer informatie over de aandoeningen op de website van het RIVM over chroom-
6. 

Hoe vraag ik de Coulanceregeling aan?  
Pensioenfonds ABP is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de tegemoetkoming. Denkt u 
gebruik te kunnen maken van de Coulanceregeling? Neem dan contact op met het ABP:  

§ telefoon: (045) 579 81 95 
§ e-mail: coulanceregeling@abp.nl 

Wat als mijn aanvraag wordt afgewezen?  
Als uw aanvraag wordt afgewezen, dan kunt u bezwaar maken. Dit doet u bij pensioenfonds 
ABP (uitvoerder van de regelingen namens Defensie). In de beslissing van het ABP staat 
aangegeven wat u daarvoor op moet sturen naar het ABP en hoe lang u daarvoor de tijd 
heeft.  
 
Als uw aanvraag ook na dit bezwaar wordt afgewezen, kunt u in beroep gaan bij de rechter. 
In de beslissing op bezwaar van het ABP staat aangegeven wat u daarvoor op moet sturen 
naar de rechtbank en hoe lang u daarvoor de tijd heeft. 
 
 



 

 
 
 
 
 
Wat als de vergoeding vanuit de regeling niet genoeg is om mijn schade te dekken? 
Als er meer materiële of immateriële schade (smartengeld) is, dan kunt u naast de 
Coulanceregeling een letselschadeclaim indienen. Dit kan bij het Dienstencentrum Juridische 
Dienstverlening van het ministerie van Defensie: Ministerie van Defensie, 
DOSCO/DPOD/Juridische Dienstverlening t.a.v. Afdeling claims, Postbus 90004, 3509 AA 
Utrecht. 
 
Een claim wordt op individuele basis beoordeeld. Voor alle niet-POMS Defensielocaties 
worden eerst de resultaten van het onderzoek van het RIVM afgewacht, voordat claims in 
behandeling worden genomen.  
 
Overigens betekent het indienen van een claim niet direct dat er een rechter bij betrokken 
wordt. De meeste zaken worden in goed onderling overleg overeengekomen. U wordt bij het 
indienen van een claim wel altijd geadviseerd u bij te laten staan door uw vakbond, 
rechtsbijstandsverzekeraar of door een belangenbehartiger. Ook kunt u contact opnemen 
met het Informatiepuntchroom-6. 
 
Kan ik te laat zijn met mijn verzoek om een uitkering of letselschadevergoeding? Verjaart 
dit?  
Heeft u een chroom-6-gerelateerde ziekte en wilt u een aanvraag doen voor een uitkering 
vanuit een regeling of een claim indienen? Dan is het goed om te weten dat er een limiet zit 
aan de tijd waarbinnen u een uitkering kunt aanvragen of een individuele letselschadeclaim 
kunt indienen. Dit is zo geregeld in de Nederlandse wet en heet de verjaringstermijn. 
Verjaring is een moeilijk juridisch begrip. Hieronder volgt een uitleg, voor zowel de aanvraag 
van een uitkering als voor het indienen van een letselschadeclaim. Om u verder te helpen 
met een uitleg voor uw situatie, wordt u aangeraden uw vakbond, 
rechtsbijstandsverzekeraar of belangenbehartiger te benaderen. U kunt ook contact 
opnemen met het Informatiepunt Chroom-6 Defensie. 
 
Uitkering vanuit een regeling 
Op het moment dat u een diagnose van een chroom-6-gerelateerde ziekte heeft gekregen, 
heeft u 5 jaar de tijd om een uitkering aan te vragen. Dit heet de relatieve verjaringstermijn. 
Deze termijn gaat in op het moment dat de diagnose van de ziekte bij u bekend is én het 
voor uw situatie geldende RIVM-onderzoek bekend is geworden en een regeling is 
vastgesteld. Eerder gaat deze termijn niet lopen. Dit betekent het volgende: 
§ Stel u heeft al een diagnose van uw ziekte, vóórdat er een regeling is vastgesteld die voor 

uw situatie geldt. Als laatste datum waarop u een aanvraag kunt indienen geldt dan: de 
datum van het van kracht worden van een regeling, plus 5 jaar. 

§ Stel u wordt later ziek, en krijgt een diagnose van uw ziekte nádat er een regeling is 
vastgesteld die voor uw situatie geldt. Als laatste datum waarop u een aanvraag kunt 
indienen geldt dan: de datum van de diagnose van uw ziekte, plus 5 jaar. 

 



 

 
 
 
 
 
Claim 
Voor de start van de relatieve verjaringstermijn van 5 jaar voor het indienen van een 
letselschadeclaim moet aan twee voorwaarden zijn voldaan: 
§ De diagnose van de ziekte moet gesteld zijn. 
§ Duidelijk moet zijn wie de mogelijk aansprakelijke partij is. 
 
Dus vanaf het moment dat u weet dat u ziek bent én u weet dat Defensie mogelijk 
aansprakelijk is, heeft u 5 jaar de tijd om Defensie een brief te sturen om Defensie 
aansprakelijk te stellen. U moet dus bekend zijn met zowel de diagnose, als het feit dat dit 
door het werk bij Defensie kan zijn ontstaan. Defensie komt u hierin tegemoet door ervan uit 
te gaan dat u hiervan pas op de hoogte kunt zijn (geweest) vanaf het moment waarop het 
RIVM-rapport bekend is geworden, dat voor uw functie(s) geldt. Zo wordt u niet benadeeld 
door de lange duur van het onderzoek van het RIVM en de lange periode van onzekerheid. 
 
Verjaring stuiten 
Het is goed om te weten dat de verjaringstermijn kan worden onderbroken – juridisch heet 
dit stuiten. Dit kan door een brief te sturen waarin duidelijk staat dat u op een later moment 
op de claim terug wilt komen. Als u dit binnen de termijn van 5 jaar doet, gaat er vanaf dat 
moment weer een nieuwe termijn van 5 jaar lopen. 
 
Absolute verjaringstermijn 
Naast de relatieve verjaringstermijn van 5 jaar bestaat ook de absolute verjaringstermijn. Dit 
is een periode van 30 jaar waarbinnen u een letselschadeclaim kunt indienen, gemeten 
vanaf de laatste blootstelling. Defensie doet bij chroom-6 echter geen beroep op de absolute 
verjaringstermijn, omdat u ook na meer dan 30 jaar na de laatste blootstelling nog ziek kunt 
worden door blootstelling aan chroom-6. 

Ik heb niet direct gewerkt met chroom-6, maar ben er wel aan blootgesteld. Kan ik 
aanspraak maken op de Coulanceregeling? 
Ja, onder voorwaarden kunt u aanspraak maken op de Coulanceregeling. Het ABP kan u hier 
verder over informeren:  

§ telefoon: (045) 579 81 95 
§ e-mail: coulanceregeling@abp.nl 

Ik heb als uitzendkracht gewerkt, wat zijn mijn opties? 
Ook als uitzendkracht kunt u een aanvraag indienen voor de Coulanceregeling. De regeling is 
ook bedoeld voor dienstplichtige of ingehuurde arbeidskrachten, die tijdelijk voor Defensie 
werkzaamheden verrichtten en voor wie Defensie de werkgeversplicht heeft gehad ten 
aanzien van de gezondheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden. Of u verder aan alle 
voorwaarden voldoet die gekoppeld zijn aan de regeling, wordt beoordeeld nadat u uw 
aanvraag heeft ingediend. 


