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1. Inleiding 

 

 

 

 

Van nature komt chroom vrijwel alleen voor als chroom-3. Chroom-6  is een bewust 

geproduceerde  vorm van deze metaalverbinding, dat sterk roestwerende eigenschappen 

heeft. Het wordt daarom vanuit het oogpunt van vliegveiligheid toegepast in bepaalde 

soorten primer. Het voorhanden hebben of toepassen van chroomhoudende verf is in 

beginsel verboden volgens wet- en regelgeving, tenzij het gebruik van deze verf is opgelegd 

door de fabrikant van een (wapen)systeem en er nog geen geschikte alternatieven zijn. Er 

wordt internationaal naar die alternatieven gezocht. Tot die tijd beschouwt Defensie het 

gebruik van chroomhoudende verf in uitzonderingssituaties, zoals het onderhoud aan 

vliegtuigen en componenten, als onvermijdelijk. 

 

Defensie dient als werkgever het blootstellingsniveau zo laag als technisch mogelijk te 

maken, en ten minste beneden de wettelijk vastgestelde grenswaarde voor chroom-6. 

Daarnaast dient de zogenaamde “arbeidshygiënische strategie” te worden gevolgd en is er 

een verplicht hygiëne regime bij chroom werkzaamheden. 

 

In de verfspuitcabines in hangaar 374 van het Logistiek Centrum Woensdrecht wordt met 

chroom-6 houdende verf gespoten en verspanende werkzaamheden verricht aan hiermee 

behandeld materieel. Tijdens een op 4 september 2015 uitgevoerd onderzoek naar de 

verbeteringsmogelijkheden van het luchtbehandelingssysteem van de spuitcabines, is een 

inspectieplaat van het luchtafvoerkanaal van een van de spuitcabines verwijderd. Er bleek 

zich een forse hoeveelheid stof achter de filters te bevinden. Verder bleek dat niet de juiste 

filters werden gebruikt en dat de filters niet hermetisch waren opgesloten in de behuizing. 

 

De Commandant van het Logistiek Centrum Woensdrecht heeft een Commissie Van 

Onderzoek (verder afgekort als CVO) ingesteld en opdracht gegeven om onderzoek te doen 

naar de toedracht van het voorval en de lessen die we hier uit kunnen leren. Dit rapport is 

hier het resultaat van. 
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2. Managementsamenvatting 

 

In de verfspuitcabines in hangaar 374 van het Logistiek Centrum Woensdrecht wordt met 

chroom-6 houdende verf gespoten en verspanende werkzaamheden verricht aan hiermee 

behandeld materieel. Tijdens een op 4 september 2015 uitgevoerd onderzoek naar de 

verbeteringsmogelijkheden van het luchtbehandelingssysteem van de spuitcabines, is een 

inspectieplaat van het luchtafvoerkanaal van een van de spuitcabines verwijderd. Er bleek 

zich een forse hoeveelheid stof achter de filters te bevinden. Verder bleek dat niet de juiste 

filters werden gebruikt, en dat de filters niet hermetisch waren opgesloten in de behuizing. 

Hierdoor kon er met chroom-6 vervuild stof terecht komen op PSU-kasten in de directe 

omgeving van de spuitcabines. 

 

Direct na constatering van het incident is het personeel uit de met chroom-6 houdend stof 

vervuilde ruimte verwijderd, is de omgeving afgezet, de squadron commandant 

gewaarschuwd en zijn de ARBO- en milieucoördinatoren geïnformeerd. Vervolgens is er een 

“melding voorval” gedaan in het People Soft-systeem, is er opdracht gegeven aan een 

gespecialiseerd bedrijf om veegmonsters te komen nemen en te analyseren, en is er 

opdracht gegeven voor een dieptereiniging van ruimte 32 in hangaar 374. Tenslotte is 

opdracht gegeven voor de vervanging c.q. aanpassing van een deel van de installatie. 

  

De Commandant van het Logistiek Centrum Woensdrecht heeft op 24 september 2015 een 

Commissie Van Onderzoek (verder afgekort als CVO) ingesteld en belast met de 

beantwoording van een drietal onderzoeksvragen: 

 

A. Onderzoek de oorzaak van dit incident. 

B. Geef aan of er aanvullend onderzoek is gewenst indien het onderhavige onderzoek  

hier aanleiding toe geeft. 

C. Geef aan welke verbeteracties moeten worden opgestart om soortgelijke voorvallen in de 

toekomst te voorkomen. 

 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek zijn de samengevatte conclusies als volgt: 

 

Ad A: De filters in een deel van de afvoerinstallatie waren niet hermetisch opgesloten in de 

behuizing, waardoor en met chroom-6 vervuilde stof langs de filterranden kon stromen. Ook 

werd er een ander type filter gebruikt dan was voorgeschreven door de fabrikant. De 

installatie was niet uitgerust met specifieke signaleringsmiddelen, en reageerde dan ook niet 

op de verkeerd gebruikte filters. Het handhaven van de onderdruk in de spuitcabines gaf 

daarnaast regelmatig problemen. 

 

Het deel van het afzuigkanaal tussen deze filterruimte en de ventilatie-uitgang op het dak 

van hangaar 374 bleek geen gesloten systeem te zijn. Door een open verbinding tussen dit 

afzuigkanaal en de personeelsruimte kon er met chroom-6 vervuilde stof op de PSU-kasten 

terecht komen. Gezien de hoeveelheid aangetroffen stof in het filterhuis is de conclusie van 

de CVO dat in ieder geval het laatst uitgevoerde onderhoud, alsook de begeleiding en 

controle hiervan, niet goed is uitgevoerd.  

 

Ad B: Er is aanvullend onderzoek gewenst voor de wijze waarop invulling is gegeven aan het 

selectieproces voor civiele onderhoudsbedrijven (gehanteerde criteria, met welke legitimatie, 

scope 5 jaar). Het beeld van de CVO is dat hoofdzakelijk is gegund op basis van het laagste 

offertebedrag. Ook de wijze waarop de uitvoering van het overeengekomen onderhoud is 
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begeleid en gecontroleerd door de DVD/RVB is een aspect dat aanbevolen wordt voor nader 

onderzoek.  

 

Ad C: Er is een aantal aspecten geïdentificeerd die naar aanleiding van het incident in 

meerdere of mindere mate een rol spelen of hebben gespeeld. Onderstaande tabel (niet 

limitatief) geeft hier een indruk van:  

Om herhaling van dit 

soort incidenten zo veel 

mogelijk te voorkomen 

is een aantal aspecten 

met voorrang opgepakt. 

Deze zijn rood 

geaccentueerd. 

 

Eén van de lessons 

identified die hieraan is 

gerelateerd is het 

inrichten van 

zogenaamde 

”Management of 

Change” sessies.  

 

 

Deze methodiek is bedoeld om veranderingen in een systeem of organisatie beheersen. 

Vormen hiervan zijn wijzigingen in machines of installaties, in processen of in werkwijzen. In 

het geval van de spuitcabines is een belangrijk aandachtspunt de tijdige onderlinge 

communicatie van de bij het ontwerp, verwerving, onderhoud en eventuele tussentijdse 

aanpassingen van een installatie betrokken disciplines te bewerkstelligen. 

 

Tussentijds is een tweetal voorlichtingssessies georganiseerd om het direct betrokken 

personeel te infomeren over de voortgang van het onderzoek. Zij zijn hierbij tevens in de 

gelegenheid gesteld om vragen te stellen, en hun eventuele bezorgdheid in groepsverband te 

uiten. Cdt-980 is bij beide sessies aanwezig geweest. Vragen die niet of niet volledig konden 

worden beantwoord tijdens de eerste sessie zijn tijdens de tweede sessie, na afstemming 

met de betreffende materiedeskundigen, alsnog door de CVO beantwoord (zie bijlage 4). Uit 

de ontvangen terugkoppeling van het personeel is gebleken dat de sessies als open en 

positief zijn ervaren. 

 

In hangaar 374 is inmiddels een state of the art verfspuitinstallatie in bedrijf genomen die 

volledig voldoet aan de gestelde eisen. De op 6 januari 2016 door het CEAG uitgevoerde 

metingen hebben dit bevestigd. Dit is zonder meer een belangrijke mijlpaal die binnen een 

relatief korte termijn is gerealiseerd. De inspanningen zullen echter gericht moeten blijven 

op het voorkomen van een volgend voorval met chroom-6. Het verder uitwerken van de 

lessons identified en het periodiek organiseren van Management of Change sessies moeten 

hierbij hun toegevoegde waarde gaan bewijzen. De aanbevelingen die ter afsluiting van dit 

onderzoek worden gedaan kunnen hierbij de leidraad vormen. 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 1:  Geïdentificeerde aspecten n.a.v.  het incident met chroom-6 
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3. De onderzoekende autoriteit 

 

Samenstelling onderzoekscommissie: 

 
         

 Integrale Bedrijfsveiligheid    (voorzitter) 
  

 
 Verbeteren Integrale Bedrijfsvoering  (secretaris) 

 

 
Coördinator Productiemiddelen             (lid) 

  

4. Opdracht 

 

De onderzoekscommissie rapporteert aan C-LCW en is belast met het beantwoorden van de 

volgende onderzoeksvragen (zie bijlage 3): 

 

A. onderzoek de oorzaak van dit incident; 

B. geef aan of er aanvullend onderzoek is gewenst indien het onderhavige onderzoek   

             hier aanleiding toe geeft; 

C. geef aan welke verbeteracties moeten worden opgestart om soortgelijke voorvallen     

             in de toekomst te voorkomen. 

5. Opzet en scope van het onderzoek 

 

Na het formaliseren van de instellingsbeschikking door de Commandant van het LCW is de 

CVO bijeengekomen om kennis te maken, spelregels af te spreken en te overleggen over de 

contouren van de opzet van het onderzoek. Vervolgens  is er een begin gemaakt met het 

verzamelen van informatie over onder meer het ontwerp, de verwerving, het gebruik, 

onderhoud en de relevante regelgeving m.b.t. de verfspuitinstallaties. Om zowel letterlijk als 

figuurlijk een beter beeld te krijgen van de installatie en de veelal technische informatie goed 

te kunnen plaatsen is een aantal malen een bezoek gebracht aan de spuitwerkplaats van 

hangaar 374 (verder afgekort als H-374). 

 

Volledigheidshalve wordt vermeld dat door de voortvarende aanpak na het ontstaan van het 

incident in de ruimte waarin de spuitcabines zich bevinden (H-374,  ruimte 32) bij aanvang 

van het onderzoek reeds een dieptereiniging werd uitgevoerd van zowel de ruimte als de 

hierin geplaatste spuitcabines en de bijbehorende installatie. Het onderzoek heeft zich op 

grond van de opdracht aan de CVO vooralsnog beperkt tot de twee spuitcabines en de 

directe omgeving in en rond H-374 op de vliegbasis Woensdrecht. 

 

Uit de periode vanaf de aanschaf van de installatie in 1999 tot aan het moment van het 

voorval op 4 september 2015 is redelijk wat informatie bewaard gebleven. De 

informatiedichtheid in de periode verschilt echter per jaar. Dit heeft allerlei achterliggende 

oorzaken zoals reorganisaties, de wettelijk vastgestelde bewaartermijn van archiefstukken 
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en de personeelswisselingen die in het tijdvak hebben plaatsgevonden. De CVO heeft, zowel 

intern als extern het LCW, verzoeken om informatie gericht aan onder meer de DMO, RVB, 

CEAG en IUC. Daar waar mogelijk is de informatie door deze partijen aangeleverd. De CVO 

heeft de digitaal beschikbare archiefstukken, samen met andere voor het onderzoek 

relevante informatie (inclusief de door de CVO opgestelde documenten), verzameld en 

gerubriceerd. Het overzicht is als bijlage 7 bij dit rapport opgenomen. 

 

Om gegevens te kunnen duiden en kennis te verdiepen is contact opgenomen met (oud) 

medewerkers van het LCW, teneinde een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld te vormen van 

de belangrijkste gebeurtenissen in de periode vanaf de initiële verwervingsfase in 1999 tot 

aan het op 4 september 2015 gemelde voorval.  

 

Gebeurtenissen waarvan geen informatie kon worden achterhaald, maar die mogelijk van 

belang kunnen zijn bij eventuele vervolgonderzoeken, zijn geïdentificeerd en worden als 

mogelijkheden voor aanvullend onderzoek in de beantwoording van onderzoeksvraag ‘B’ 

meegenomen. 

 

Zoals eerder in hoofdstuk 4 is aangegeven is de CVO belast met het beantwoorden van een 

drietal onderzoeksvragen. Het speelveld van het onderwerp chroom-6 is uiteraard groter (zie 

onderstaande niet limitatieve tabel) en biedt mogelijkheden om de tijdens het onderzoek 

ontstane bijvangst te benutten. Deze worden als aanbevelingen meegenomen in paragraaf 

13.2. 

 

 

Afbeelding 2: Het speelveld van het onderwerp chroom-6 (niet limitatief). 



 
 

VERSIE :      1.0  

 

 

VASTGESTELD OP : 18 JULI 2016  

STATUS : DEFINITIEF   

STELLER : SECRETARIS CVO  Pagina 8 van 66 

 
 

 

 

 

 

6. Historie van de spuitcabine-installatie 

 

In dit hoofdstuk wordt een kort overzicht geschetst van de historie van de spuitcabines in de 

periode van 1999 tot en met 2015. Zoals in de inleiding al is aangegeven is het archief uit 

deze periode niet compleet. Op basis van de teruggevonden documenten (zie bijlage 5), 

aangevuld met mondelinge verklaringen van oud-werknemers, kon het volgende beeld 

worden gereproduceerd: 

 

6.1 Initiële verwerving 

Eind 1999 zijn door het LCKLu bij de firma Mubrau twee spuitcabines besteld van het merk 

Saima. Dit omdat bij een eerdere evaluatie van de bedrijfsvoering was vastgesteld dat het 

spuit- en verspanende werkzaamheden in H-374 meer gescheiden moesten worden 

uitgevoerd dan destijds het geval was. De CVO heeft geprobeerd het oorspronkelijke 

verwervingsdossier van de spuitcabines te achterhalen. Hiertoe is contact opgenomen met 

het IUC (Inkoop en Uitvoerings Centrum) van het LCW, het RVB (Rijks Vastgoed Beheer) en 

de afdeling Verwerving van de DMO (Defensie Materieel Organisatie). Het dossier kon niet 

worden teruggevonden. Vanuit DMO/Verwerving werd aangegeven dat dit vermoedelijk 

centraal ligt opgeslagen in een archief in Rijswijk, maar dat het zeer lastig is dit zonder 

beschikbare referentiegegevens te achterhalen. 

 

6.2 Initieel onderhoudscontract 

Het onderhouden van de spuitcabines is destijds niet in de initiële verwerving meegenomen. 

Na ongeveer twee jaar is dit na overleg met de DMKLu alsnog opgenomen in de 

exploitatiebegroting van de KLu. Vervolgens is het beheer van de installatie overgedragen 

aan de DGW&T (zie bijlage 5, regel 4 en 5) 

 

Na een storing aan de luchtbehandelingsinstallatie van de spuithal in ruimte 25 van H-374 in 

begin 2001, is een firma ingehuurd om aanvullende metingen te verrichten en 

schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren. Ter voorbereiding van deze werkzaamheden is 

een 13-tal veegmonsters genomen. Op grond hiervan werd gesproken over “exorbitant hoge 

waarden die onder andere in de Kiekens afzuigunits zijn gevonden”, en over “een gerede 

kans dat de afdeling kunststoffen en mogelijk ook de ernaast gelegen werkplaats vervuild 

zijn met chroom-6 houdend stof”. Op basis van de testuitslagen adviseerde de firma om de 

luchtbehandelingsruimte alleen toegankelijk te maken voor personeel dat was uitgerust met 

PBM’s, waaronder een gelaatsmasker met P3-filter (zie bijlage 5, regel 6). 
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6.3 Tussentijdse aanpassingen spuitcabines 

 

Sinds de ingebruikname van de installatie is een aantal bouwkundige aanpassingen 
voorgesteld, waaronder aan de spuitcabines in ruimte 32 (zie bijlage 5, regel 4): 
 

1. “Het bouwkundig vergroten van de beide bestaande spuitcabines, een voor schuur- en een 
voor spuitwerkzaamheden van onderdelen en helikopterrotorbladen, tot een vrije diepte van 
330,5 inch vermeerderd met een werkruimte van 2 x 1,5 meter. Totale vrije diepte: 8,39 m1 
+ 3,0 m1 = 11,39 m1”. 
 

2.  “Het bouwkundig aanleggen van een reiniging- en ontsmettingsruimte tussen de in punt 1 

vernoemde spuitcabines over de volledige lengte van deze spuitcabines”. (zie ruimte 3 in 
onderstaande tekening). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit gesprekken met (ex)medewerkers is gebleken dat er tijdens de gebruiksperiode, naast de 

hierboven genoemde -, meer aanpassingen aan de installatie zijn uitgevoerd. Hiervan is geen 

documentatie teruggevonden. Zo zijn er bijvoorbeeld tussentijds weerstandskleppen en een 

drukmeter geplaatst. 

 

 

 

Afbeelding 3: Ruimte 32 in hangaar 374 
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6.4 Uitbreiding fase-onderhoud en personeelsbestand 

Als gevolg van de eind 2013 doorgevoerde reorganisatie van het LCW werd de spuitcabine 

veel intensiever gebruikt. Het personeelsbestand groeide hierdoor van 6 personeelsleden 

naar 24 personeelsleden. Ook het fase-onderhoud werd fors uitgebreid. 

 

 

7. Toedracht van het incident 

Op grond van de in 2012 uitgevoerde haalbaarheidstoets chroom-6 (zie bijlage 5, regel 9), is 

het Commando Luchtstrijdkrachten gevraagd te toetsen in hoeverre nu, dan wel binnen een 

bepaalde termijn, kon worden voldaan aan in te voeren verbodsniveaus voor blootstelling 
aan inhaleerbare chroom-6 verbindingen. In april 2015 is door het CEAG nader onderzoek 
gedaan naar de haalbaarheid van de in te voeren verbodsniveaus. Na analyse van de in het 
kader van de quick scans uitgevoerde luchtconcentratiemetingen is vastgesteld dat de 
luchtconcentratiewaarden in beide spuitcabines van ruimte 32 in H-374 beneden de 
grenswaarden lagen (zie bijlage 5, regel 3). 

 
Voor dit onderzoek heeft, naast een eerder uitgevoerde meting door het RVB, de firma Li-
Tech luchtsnelheidsmetingen gedaan in beide spuitcabines (zie bijlage 5, regel 14). Uit de 
resultaten bleek dat de gemeten luchtsnelheid niet overal gelijk was. Op enkele plaatsen 
werd extreem veel luchtsnelheid gemeten, terwijl op andere plaatsen geen enkele 
luchtsnelheid kon worden vastgesteld. 
 

Op basis van deze meetresultaten is door het LCW aan het RVB voorgesteld een 

gespecialiseerd civiel bedrijf advies uit te laten brengen over het verbeteren van de 

ventilatie. Het RVB heeft gehoor gegeven aan dit verzoek.  

 

Om een prijsvoorstel te kunnen doen heeft dit bedrijf de installatie ter plaatse bekeken, en 
geadviseerd een grotere luchttoevoer en een grotere afzuigcapaciteit te realiseren. 
Daarnaast werd voorgesteld op een aantal plaatsen extra weerstandskleppen te plaatsen. 
Hierdoor is de luchtstroming beter regelbaar. 

 
Tijdens dit bezoek bleek na het demonteren van een inspectieplaat in het afzuigkanaal van 
de spuitcabine een grote hoeveelheid chroom-6 houdende stof aanwezig in het kanaal. Deze 
stof bevond zich achter het filterpakket van het afvoerkanaal. Ook werd dit soort stof 
aangetroffen in de omkleedruimte achter de spuitcabines.  
 

Na analyse van de genomen stofmonsters bleek dat het om met chroom-6 vervuilde stof 

ging (zie bijlage 5, regel 18). Verder werd vastgesteld dat het voorgeschreven filterpakket 

(type F5) niet was geïnstalleerd. De wel aanwezige filters (type G4) waren niet hermetisch 

opgesloten in de filterbehuizing (zie bijlage 5, regel 12). Hierdoor kon, in combinatie met de 

geïnstalleerde grovere filters, de chroom-6 verontreiniging in het kanaal achter het 

filterpakket ontstaan.  

 

De met chroom-6 vervuilde stof is tevens in de buitenlucht terecht gekomen. Het 

afvoerkanaal achter de filterinstallatie bleek geen gesloten systeem te zijn. Als gevolg 

hiervan is ook met chroom-6 vervuilde stof  in de omkleedruimte van het 

spuitcabinepersoneel terecht gekomen (zie afbeelding 4).  
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Na het constateren van het incident zijn er direct de volgende acties ondernomen: 

 

 het personeel is uit de besmette omgeving verwijderd; 

 de omgeving is afgezet; 

 de ARBO- en milieucoördinatoren zijn geïnformeerd; 

 de commandant 980 SQN is op de hoogte gesteld; 

 er is een zgn. “melding voorval” gedaan; 

 er is opdracht aan een gespecialiseerd bedrijf gegeven om veegmonsters te komen nemen 

en te analyseren (RPS-veegmonsters, zie bijlage 5, regel 18). 

 

8. Opvolging 

 

8.1 Melding in People Soft 

Na melden van het incident in People Soft op maandag 7 september 2015 is binnen de LCW 

staf een casemanager toegewezen. Een casemanager zorgt ervoor dat op basis van de ernst 

van de melding een keuze voor de mate van voorvalonderzoek wordt gemaakt. Keuzes 

beperken zich tot:  

 

 geen onderzoek (het is evident wat de oorzaak is); 

 klein onderzoek (zoeken van een bevestiging over de oorzaak); 

 uitgebreid onderzoek (het is niet duidelijk waar de oorzaak gezocht moet worden: 

potentie veiligheidsrisico’s = hoog) om de oorzaak van het voorval te achterhalen.  

 

Afbeelding 4:  Verontreinigingen in ruimte 32 van H-374 
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In dit geval is de keuze gemaakt om een uitgebreid onderzoek op te starten dat later door 

een instellingsbeschikking door de commandant van het LCW is bekrachtigd (zie bijlage 3). 

In dit geval is als casemanager de Sr medewerker Arbo aangewezen.  

 

Na constateren van het voorval op vrijdagmiddag 4 september 2015 was de eerste zorg 

vanzelfsprekend de veiligheid te borgen van het personeel werkzaam in de directe omgeving, 

en het voorkomen van verdere blootstelling. Het betrokken personeel is dan ook zo spoedig 

mogelijk verwijderd uit de omgeving, en deze is vervolgens afgezet.  

 

8.2 Blootstellingsregistraties 

Blootstellingsregistraties zijn ingevuld voor al het personeel dat werkzaam is geweest in 

ruimte 32. Ook het voormalige personeel is in deze registratieslag meegenomen. Hiervoor is 

in het BS LCW het formulier Incidentele blootstelling gevaarlijke stoffen beschikbaar. 

 

Dit formulier is in feite niet meer dan een hyperlink naar het CLSK-breed voorgeschreven 

formulier en een nadere toelichting op de intern het LCW te volgen procedure na invulling 

van het formulier (zie onderstaande afbeelding 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door een tweetal KLAM-functionarissen van het LCW is ondersteuning verleend bij het 

registreren van de blootstelling. 

 

Vastgesteld is dat de ingevulde Dfe 050-formulieren niet zoals voorgeschreven zijn 

aangeboden aan de commandant van het LCW, maar aan de squadroncommandant. De 

persoonsregistraties blootstelling gevaarlijke  stoffen en fysische processen (df 050) zijn 

opgenomen in de medische dossiers. Voor het burgerpersoneel zijn ook processen verbaal 

opgemaakt. Hiervoor is een ander formulier voorgeschreven: het df 077. Het Gezondheids 

Centrum was onbekend met de voor burgermedewerkers te volgen procedure. Na overleg 

zijn deze processen-verbaal teruggezonden naar de leidinggevenden van de 

burgermedewerkers. 

 

 

 

 

 

 

Afbeelding 5:  Registratieformulier incidentele  blootstelling aan gevaarlijke stoffen 
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8.3 Afstemming met het Gezondheids Centrum 

De maandag na het voorval is er overleg geweest tussen de direct leidinggevende van het 

personeel en een bedrijfsarts over het nemen van urinemonsters. De bedrijfsarts gaf aan dat 

dit geen nut meer had, omdat dit binnen 72 uur had moeten gebeuren. 

 

Inmiddels zijn er werkafspraken gemaakt tussen de leidinggevenden van de verfspuit 

installatie en het Gezondheids Centrum over onder meer de biologische monitoring bij dit 

soort incidenten. Een en ander is echter nog niet duidelijk vastgelegd in de lokale 

bedrijfsvoering van het LCW. Dit zal als aanbeveling worden meegenomen (zie paragraaf 

13.2). 

 

8.4 Veegmonsters 

De metingen van veegmonsters (bijlage 5, regel 18) genomen op verdachte locaties hebben 

aangetoond dat er naast een ernstige vervuiling na het filterpakket in de installatie sprake 

was van vervuiling in een werkruimte buiten de installatie. Door deze constatering is de 

noodzaak tot reiniging van de gehele ruimte waarin de installatie staat en het aanpassen van 

de installatie om nieuwe vervuiling te voorkomen ontstaan. De vervolgactie was het laten 

uitvoeren van een dieptereiniging en het laten aanpassen van de installatie. De 

verantwoordelijkheden binnen de defensie processen die hiervoor ingericht zijn bevinden zich 

buiten het LCW. Door deze constatering en de (politieke) gevoeligheid die het voorval met 

chroom-6 had gekregen is door C-LCW besloten om het H-SIB als ‘single point of contact’ 

aan te wijzen. 

 

8.5 Dieptereiniging ruimtes 

Voor het laten schoonmaken van ruimtes vervuild met chroom-6 houdende stof kon via een 

afroepcontract (nr. ROV.11.0025.01) de firma Horyon ingeschakeld worden. Deze firma 

bleek ondertussen failliet te zijn, en een nieuw afroepcontract was niet eerder dan het eerste 

kwartaal van 2016 te verwachten. Op basis van veiligheidsurgentie heeft financial control 

LCW financiële middelen vrijgemaakt om de schoonmaak actie op te starten. Hiervoor is de 

fa Holland Herstelgroep gecontracteerd. Om te bepalen wat schoongemaakt moest worden 

was het van belang te weten hoe de aangepaste installatie er zou gaan uitzien. Als delen van 

de vervuilde installatie vervangen moesten worden zou immers tijdens het ontmantelen 

ervan opnieuw vervuiling kunnen ontstaan.  

 

8.6 Luchtmetingen 

Voor het incident was op basis van uitkomsten van uitgevoerde luchtmetingen (bijlage 5, 

regel 14) al duidelijk dat de installatie voor procesverbetering en arbeidsomstandigheden 

aangepast moest worden. De verantwoordelijke instantie voor onderhoud aan de installatie is 

het Rijksdienst Vastgoed Bedrijf. Deze had voor de aanpassing reeds middelen gereserveerd 

en het bedrijf  gecontracteerd om de noodzakelijke aanpassingen in beeld te brengen, 

en wel naar de laatste stand der techniek. Dit een eis vanuit de  arbeidshygiënische strategie 

(zie bijlage 1). De oude faciliteit bleek, zelfs als de eerder beoogde aanpassingen zouden 

worden uitgevoerd, nog steeds niet te voldoen aan de actuele eisen. Dit onder meer omdat 

de kanalen niet breed genoeg waren. 
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Vervolgens zijn de Holland Herstel groep en CWN aan elkaar gekoppeld waarna de 

schoonmaak- en aanpassingsacties zijn opgestart in de veronderstelling dat de 

administratieve afhandeling door de verantwoordelijk instantie binnen het normale proces 

zouden worden uitgevoerd. 

 

9. Antwoord op vraag A: De oorzaak van het incident 

In de vorengaande tekst zijn reeds twee oorzaken geïdentificeerd die hebben geleid tot het 

voorval. De filters waren niet hermetisch opgesloten in de behuizing waardoor er vervuilde 

lucht langs de filterranden kon stromen (ontwerpfout/systeemfout), en het deel van het 

afzuigkanaal tussen de filterruimte en de ventilatie uitgang op het dak van H-374 was geen 

gesloten systeem. Door een open verbinding tussen dit afzuigkanaal en de personeelsruimte 

kon er met chroom-6 vervuilde stof op de PSU-kasten terecht komen.  

 

Er zijn echter nog meer aspecten onderkend die uiteindelijk hebben geleid tot het ontstaan 

van het voorval. Een aantal weken voorafgaande aan het voorval is er door een civiel bedrijf 

onderhoud gepleegd aan de verfspuitinstallatie (zie bijlage 5, regel 13). Gezien de tijdens 

een inspectie aangetroffen forse hoeveelheid chroom-6 houdend stof is het aannemelijk dat 

het uitgevoerde onderhoud sinds langere tijd gebrekkig is uitgevoerd. De CVO plaatst dan 

ook vraagtekens bij de rol die het RVB heeft vervuld bij het begeleiden van de uitvoering van 

het onderhoud, alsook de controle van uitgevoerde werkzaamheden. 

 

De onderdruk in de cabines gaf regelmatig problemen (zie bijlage 5, regel 14). De installatie 

was niet voorzien van voldoende signaleringsmiddelen. Dit leidde ertoe dat het systeem niet 

reageerde op de verkeerd gebruikte filters (G4 i.p.v. F5), stof dat zich niet achter een 

filterpakket had mogen bevinden, en stof dat uit een systeem kon ontsnappen omdat het 

niet gesloten was. 

 

10. Antwoord op vraag B: Aanvullend onderzoek  

Op grond van het beeld dat de CVO heeft van de oorzaken die hebben geleid tot het voorval 

is het advies om aanvullend onderzoek te verrichten naar de wijze waarop door het RVB 

onderhoudsbedrijven zijn geselecteerd. Aspecten die hierin in ieder geval moeten worden 

meegenomen zijn de gebruikte methodiek, de hierbij gehanteerde criteria en de legitimatie 

hiervoor. Geadviseerd wordt om voor dit onderzoek de periode van 2011 tot en met 2015 te 

hanteren. 

 

De wijze waarop de uitvoering van met civiele partijen overeengekomen uit te voeren 

onderhoud is begeleid en gecontroleerd door RVB komt volgens de CVO eveneens in 

aanmerking voor aanvullend onderzoek. 

 

Vanwege de tijdens het incident aangetroffen forse hoeveelheid met chroom-6 vervuilde stof 

achter een filterpakket, is het naar overtuiging van de CVO evident dat in ieder geval het 

civiele bedrijf dat het laatst onderhoud aan de installatie heeft uitgevoerd (juli-augustus 

2015), verwijtbaar heeft gehandeld. Voorgesteld wordt om te onderzoeken welke 

mogelijkheden de in het onderhoudscontract opgenomen garantiebepalingen bieden om een 

(deel) van de hierdoor ontstane schade te verhalen.  
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11. Antwoord op vraag C: Onderkende verbeteracties 

De vervanging en aanpassing van de huidige verfspuitinstallatie in ruimte 32 van H-374 

heeft een hoge prioriteit gekregen. Binnen de door de CVO onderkende aandachtgebieden 

wordt dan ook voorgesteld om de focus eerst te richten op verbeteracties binnen de als 

gevolg hiervan meest relevante aandachtsgebieden. Deze zijn in onderstaande afbeelding 6 

in rood weergegeven: 

 

 

 

 

Meer specifiek volgt hierna een overzicht van de door de CVO geadviseerde verbeteracties 

per in de huidige situatie meest relevant aandachtsgebied: 

 

11.1 Ontwerp van de installatie 

Betrek de gebruiker zo vroeg mogelijk bij het samenstellen van het Programma van Eisen. 

Dit verkleint de kans dat er tussentijdse aanpassingen aan het systeem moeten worden 

aangebracht die relatief duur zijn en de inzetbaarheid van het systeem verstoren. 

 

11.2 Verwerving (PVE) 

Bij de afdeling IUC van het LCW wordt gebruik gemaakt van zogenaamde “groene stip-

sessies”. Deze hebben tot doel de bij het verwervingsproces betrokken disciplines tijdig met 

elkaar te laten communiceren. Deze systematiek kan prima worden toegepast om de 

onderlinge communicatie van de bij het verwerven, onderhouden en tussentijds aanpassen 

van spuitinstallaties betrokken disciplines te verbeteren. 

 

Afbeelding 6: Meest relevante aandachtsgebieden 
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11.3 Aanpassingen installatie 

 

Op gewenste of noodzakelijk geachte tussentijdse aanpassingen aan de installatie dient een 

betere regie te worden gevoerd. Hierbij is het van belang de effecten ten opzichte van het 

initiële ontwerp te bewaken. De in 2001 uitgevoerde aanpassingen van de spuitcabines zijn 

hier een voorbeeld van. Bij het verlengen van de spuitcabines is bijvoorbeeld onvoldoende 

rekening gehouden met de effecten op de interne luchthuishouding en filtering van de 

cabines. Deze capaciteit had afgestemd moeten worden op het vergroten van de 

binnenruimten.  

 

11.4 Onderhoud 

 

In algemene zin kan worden gesteld dat het beeld dat de CVO heeft verkregen van de wijze 

waarop tot voor kort onderhoud aan de verfspuitinstallatie in ruimte 32 van H-374 is 

gepland, uitgevoerd en gecontroleerd, verbetering behoeft. Dit men name op grond van het 

bestuderen van het beschikbare archief en de mondelinge terugkoppelingen van het 

betrokken personeel over de ervaringen hiermee. 

 

Zoals eerder in hoofdstuk 7 van dit onderzoeksrapport is opgemerkt, is de vervanging en 

aanpassing van een deel van de verfspuitinstallaties voortvarend ter hand genomen. De 

insteek van alle betrokken partijen was hierbij om te leren van in het verleden gemaakte 

fouten, en deze “lessons identified” mee te nemen in het verbeteren van het beschrijven, 

plannen, begeleiden, uitvoeren en controleren van het onderhoud. De hieronder beschreven 

aandachtspunten dienen dan ook in dit licht te worden beschouwd. 

 

De vertaling van het door de fabrikant van de spuitcabines voorgeschreven onderhoud in 

gebruikersonderhoud en door civiele bedrijven uit te voeren onderhoud, moet worden 

verbeterd. Zo was tot voor kort het voor de branders door de fabrikant voorgeschreven 

onderhoud gebaseerd op gebruiksuren, terwijl de vertaling hiervan door de beherende 

instantie naar het gebruikersonderhoud is gebaseerd op periodiciteit. Er kon niet worden 

vastgesteld of er ook een handleiding is opgesteld waarin deze vertaling is verduidelijkt en 

onderbouwd (zie bijlage 5, regel 13). 

 

Tijdens het bestuderen van het beschikbare archief viel het op dat binnen de uit te voeren 

onderhoudswerkzaamheden het onderscheid tussen algemene onderhoudswerkzaamheden 

en onderhoudswerkzaamheden waarvoor specifieke kennis, kunde en certificering is vereist 

niet was aangebracht (knock-out criteria). Betere identificatie en beschrijving van uit te 

voeren onderhoudswerkzaamheden helpt om tot een betere keuze van civiele 

onderhoudsbedrijven te komen.  

 

De begeleiding en controle van door civiele partijen uit te voeren onderhoud door het RVB 

dient te worden verbeterd. Naast het feit dat de in het afzuigkanaal aan getroffen 

hoeveelheid met chroom-6 vervuild stof in ieder geval het bedrijf dat het laatst onderhoud 

heeft uitgevoerd valt aan te rekenen, zegt het indirect ook iets over de wijze waarop dit 

onderhoud is begeleid en gecontroleerd door het RVB. Ook het naar de laatste stand der 

techniek en regelgeving onderhouden van de verfspuitinstallatie (zie bijlage 5, regel 19) en 

het up to date houden van de aan dit soort installaties te stellen eisen dienen in deze 

verbeterslag te worden meegenomen. 
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Om dit blijvend te kunnen garanderen dienen aanvullende instructies voor ‘veilige 

werkwijzen’ te worden vastgesteld, zodat de schilder terugslag van spuitnevel voorkomt en 

altijd in de ventilatierichting spuit. Hiertoe is in het BS LCW 2.0 de werkinstructie WI-O&L-

980-AHPVS opgenomen. Deze ‘veilige werkwijzen’ dienen periodiek met metingen te worden 

gevalideerd. Dit zal tevens leiden tot een grotere dataset van meetresultaten, waarmee kan 

worden aangetoond dat de grenswaarden niet worden overschreden. Het Logistiek Centrum 

Woensdrecht dient als werkgever toe te zien op het opvolgen van de ‘veilige werkwijzen’. Het 

blijven toepassen van de onafhankelijke adembescherming zal daarbij helpen om een zo laag 

mogelijke blootstelling te bereiken. 

 

Het CEAG vraagt in het rapport waarmee het onderzoek wordt afgesloten tenslotte aandacht 

voor het garanderen van het onderhoud van de spuitcabines om een optimale werking te 

garanderen. Daarnaast wordt geadviseerd om veilige werkwijzen te beschrijven (hieraan is 

voldaan met het publiceren van de WI-O&L-980-AHPVS), en deze te valideren met 

periodieke luchtconcentratiemetingen. Ook het toezicht houden op het correct uitvoeren van 

veilige werkwijzen wordt in de aandacht aanbevolen. Voor de volledigheid is de ten tijde van 

het voorval vigerende KLuMo “Bedrijfsvoering chromaten” (PUBNR. 059719) als bijlage 6 

opgenomen. 

 

Voor verdere details over het op 6 januari 2016 door het CEAG uitgevoerde onderzoek naar 

de luchtconcentraties in de spuitcabines wordt verwezen naar het als bijlage 9 opgenomen 

onderzoeksrapport.  
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De vervuiling achter de filters die op 4 september 2015 is vastgesteld, kon ontstaan omdat 

de filters niet klemvast in de behuizing waren opgesloten. Hierdoor kon er met chroom-6 

vervuilde stof achter de filters terecht komen. Daarnaast is gebleken dat niet het door de 

fabrikant voorgeschreven type filter is gebruikt (F5), maar een grover en goedkoper type 

(G4). Dit laatste type laat teveel chroom-6 houdend stof door. Omdat dit deel van de 

installatie niet over signaleringsmiddelen beschikte kon deze “gewoon” worden gebruikt 

zonder dat de gebruikers gewaarschuwd werden. Voorts is geconcludeerd dat het 

afvoerkanaal tussen het laatste filterpakket en de uitstroomopening op het dak van de 

hangaar geen gesloten systeem is geweest. Hierdoor kon er stof op de PSU-kasten in de 

omkleedruimte van ruimte 32 terecht komen. 

 

Het door de leverancier van de spuitcabines voorgeschreven onderhoud was gebaseerd op 

gebruiksuren. De vertaling hiervan in gebruikersonderhoud en door externe partijen uit te 

voeren onderhoud was gebaseerd op periodiciteit. Dit kan verwarrend zijn. Het is dan ook 

niet duidelijk waarom hiervoor gekozen is. 

 

Als gevolg van de eind 2013 doorgevoerde reorganisatie van het LCW werd de spuitcabine 

veel intensiever gebruikt. Het personeelsbestand groeide hierdoor van 6 personeelsleden 

naar 24 personeelsleden. Ook het fase-onderhoud werd fors uitgebreid. 

 

Bij het selecteren van externe onderhoudsbedrijven is in de periode 2011-2015 hoofdzakelijk 

gekeken naar welk bedrijf het goedkoopst offreerde. Tevens is gebleken dat de beschrijving 

van het uit te voeren onderhoud nogal wat algemene onderhoudstaken bevatte, in plaats van 

relevante knock-out criteria. Hierdoor werd het vaststellen van de mate van geschiktheid van 

bedrijven bemoeilijkt. De nadruk had moeten liggen op het vaststellen van de vereiste 

relevante expertise van de onderhoudsbedrijven. Met andere woorden: de kwaliteit van het 

onderhoud had leidend moeten zijn in plaats van het prijskaartje. 

 

Wat met zekerheid kan worden gesteld is dat het bedrijf dat het laatst onderhoud aan de 

installatie heeft uitgevoerd de forse hoeveelheid stof achter het laatste filterpakket niet heeft 

opgemerkt, of er niets aan heeft gedaan. Het is aannemelijk dat dit ook geldt voor (een deel 

van de) bedrijven die het eerdere onderhoud hebben uitgevoerd. Dit bemoeilijkt het 

vaststellen van de schuldvraag en de grootte van het aandeel. Naast de kwaliteit van het 

uitgevoerde onderhoud is ook de rol die DVD/RVB heeft vervuld bij het begeleiden en 

controleren ervan discutabel te noemen, en voor verbetering vatbaar. 

 

Het voorval vond plaats op vrijdagmiddag 4 september. Direct na het constateren is een 

aantal acties uitgevoerd, waaronder het registreren van het betrokken personeel. Hiervoor is 

in het BS LCW het formulier Incidentele blootstelling gevaarlijke stoffen beschikbaar. 

 

De registratie is niet verlopen zoals voorgeschreven. De ingevulde blootstellingsregistratie-

formulieren hadden door tussenkomst van Hoofd Bureau Adjudant aan de Commandant van 

het LCW moeten worden aangeboden. In plaats hiervan zijn de formulieren aan de squadron-

commandant aangeboden. 

 

Zo snel mogelijk na de blootstelling aan gevaarlijke stoffen of fysische processen (dfe 050), 

maar in ieder geval binnen 72 uur, dient met een biologische monitoring te worden gestart. 

Door onvoldoende bekendheid met deze regelgeving ten tijde van het voorval bij zowel het 

POC van het Gezondheids Centrum van het LCW, alsook de leidinggevenden van het 

betrokken personeel, is dit te laat onderkend. Hierdoor bleek een eventuele blootstelling aan 

een chroom-6 houdende stof niet meer vast te stellen. 
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13.2 Aanbevelingen 

Aanbeveling 1: Bij het ontwerpen, tussentijds aanpassen en onderhouden van de installatie 

borgen dat hierbij een tijdige, gecoördineerde integrale aanpak wordt gehanteerd. Hierbij 

dienen alle betrokken disciplines te zijn vertegenwoordigd. De afzonderlijke belangen worden 

gecommuniceerd en in samenhang gewogen voordat met de daadwerkelijke uitvoering wordt 

gestart (Management of Change / groene stip-sessie). 

 

Aanbeveling 2: Vlak na het voorval bleek in de communicatie tussen de betreffende 

leidinggevenden van 980 SQN en het dienstdoende aanspreekpunt van het Gezondheids 

Centrum van de vliegbasis Woensdrecht, onvoldoende duidelijkheid te bestaan over de 

afzonderlijke taken, verantwoordlijkheden en bevoegdheden in dit soort gevallen.  

 

De CVO is van mening dat dit verbetering behoeft, waarbij ook de risico’s die zich bij het 

werken met andere gevaarlijke (bedrijfs)stoffen kunnen voordoen kunnen worden 

meegenomen. Door het door betrokken partijen regelmatig overleggen, beschrijven, trainen, 

evalueren en voortdurend verbeteren kan worden bereikt dat theorie en praktijk beter op 

elkaar aansluiten. Twee specifieke punten van aandacht hierbinnen zijn biologische 

monitoring en de verschillen in dossiervorming voor militair- en burgerpersoneel. 

 

Aanbeveling 3: Het verbeteren van de identificatie en beschrijving van werkzaamheden t.b.v. 

door civiele partijen uit te voeren onderhoud, waarbij specifieke expertise noodzakelijk wordt 

geacht (knock-out criteria). 

 

Aanbeveling 4: Het verbeteren van het begeleiden en controleren van door civiele partijen uit 

te voeren en uitgevoerd onderhoud.  

 

Aanbeveling 5: Het verbeteren van de vertaling van het door de leverancier voorgeschreven 

onderhoud in gebruikersonderhoud en door zorg van civiele partijen uit te voeren onderhoud. 

 

Aanbeveling 6: Het naar de laatste stand ter techniek en regelgeving onderhouden van de 

verfspuitinstallatie en die hieraan te stellen eisen. 

 

Aanbeveling 7: Het bedrijf dat de sterke vervuiling achter de filterpakketten heeft 

vastgesteld, heeft uiteindelijk ook de opdracht gekregen voor het vervangen van een deel 

van de installatie. Gezien de goede ervaringen met dit bedrijf wordt aanbevolen het 

onderhouden van de gehele verfspuitinstallatie in H-374 hieraan toe te vertrouwen. Dit in 

ieder geval gedurende de garantieperiode van de nieuwe installatie. 

 

Gedurende de looptijd van dit (korte) contract is hierdoor niet alleen het uitvoeren van het 

onderhoud voorlopig geborgd, maar ontstaat er ook ruimte voor het voorbereiden van het 

breder in de markt afstemmen van een volgend onderhoudscontract. 
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Aanbeveling 8: De nieuwe installatie brengt wijzigingen in de eerder beschreven 

bedrijfsvoering met zich mee. Deze wijzigingen zijn inmiddels aangebracht (zie 

werkinstructie vliegtuigschilder 980 SQN (incl. arbeidshygiëneplan) en gecommuniceerd met 

het betrokken personeel. Het is wel zaak te borgen dat dit regelmatig onder de aandacht 

wordt gebracht. Een oplossing zou kunnen zijn dit op te nemen in het Wings of 

Improvement-programma. 

 

 

Aanbeveling 9: Het werken met chroom-6 houdende verf of het verrichten van verspanende 

werkzaamheden aan met hiermee behandeld materieel brengt specifieke risico’s met zich 

mee. Door de leidinggevenden van VPKS is aangegeven dat er, naast de jaarlijkse herhaling 

van de algemene briefing over chroom-6, behoefte is aan aanvullende informatie per 

specialisme. Hieraan kan in overleg met de Afdeling Integrale Bedrijfsvoering binnen het 

Wings of Improvement-programma aandacht aan worden besteed. Uiteraard dient dit 

onderwerp ook regelmatig te worden opgenomen als agendapunt voor het werkoverleg. 

 

Aanbeveling 10: Naast het regelmatig informeren van het personeel over de bestaande 

CLSK-bedrijfsvoering, de lokale verbijzonderingen en de tussentijdse wijzigingen (zie ook 

aanbeveling 8) is het van belang structureel wordt toegezien op de correcte uitvoering 

hiervan. Leermomenten kunnen worden gedeeld via het reguliere werkoverleg en geborgd in 

het Wings Of Improvement-programma. 
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Bijlage 1: Arbeidshygiënische strategie 

 

Bij directe blootstelling aan chromaten dient de werkgever beheersmaatregelen te nemen om de 

concentratie terug te brengen tot beneden de vastgestelde grenswaarde. De werkgever dient 

hierbij te handelen conform de arbeidshygiënische strategie. De rangorde in maatregelen is hierbij: 

 

a. bronbestrijding of gesloten systeem; 

b. ventilatie; 

c. scheiding mens en bron; 

d. gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). 

  

Het is alleen toegestaan over te gaan op een lagere rangorde, indien de maatregel technisch 

onuitvoerbaar is. Onder onuitvoerbaar wordt verstaan dat er geen geschikte 

beheersmaatregelen aanwezig (of verkrijgbaar) zijn, die leiden tot een betere bescherming van de 

werknemers. De ´stand der techniek´ heeft hierbij een sleutelrol. Andere aspecten zoals 

economische en operationele haalbaarheid spelen hierbij geen rol. 

 

Indien de werkzaamheden worden verricht met PBM, mag dit niet blijvend op deze wijze 

geschieden en wordt de duur van het dragen daarvan tot het strikt noodzakelijke beperkt. Onder 

´niet blijvend´ moet worden verstaan dat (zodra de stand der techniek het toelaat) over moet 

worden gegaan naar een hogere rangorde van maatregelen. 

 

Spuiten. Vanwege de hoge blootstelling en verspreiding naar de omgeving, moeten 

spuitwerkzaamheden altijd in een speciaal daarvoor ingerichte aparte en afgesloten ruimte 

plaatsvinden. 

 

Overige werkzaamheden. Bij alle overige werkzaamheden, waarbij het niet mogelijk is deze in 

een afgescheiden ruimte uit te voeren, kan worden volstaan met het afzetten van de werkplek op 

een afstand van minimaal 5 meter met rood/ witte linten en waarschuwingstekens. Een voorbeeld 

hiervan is bijvoorbeeld boren of klinken aan een helikopter of vliegtuig in een hangaar. Voor deze 

zogenaamde blootstellingzone gelden verder dezelfde regels als voor de afgescheiden ruimte. 

 

Indirecte blootstelling. Om blootstelling voor werknemers die niet met kankerverwekkende 

stoffen werken te voorkomen moeten -conform de Arbowet-werkzaamheden met 

kankerverwekkende stoffen in een aparte of afgescheiden werkruimte plaatsvinden. Deze ruimte 

mag dan alleen met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) worden betreden door werknemers 

die in deze ruimte werkzaamheden moeten verrichten. 

Indien na afloop de ruimte conform het hygiëneregime wordt schoongemaakt kan de ruimte weer 

zonder PBM worden betreden. Na spuitwerkzaamheden dient te worden geventileerd waarbij de 

zogenaamde vrijgavetijd afhankelijk is van de situatie ter plaatse, zodat deze per situatie moet 

worden vastgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VERSIE :      1.0  

 

 

VASTGESTELD OP : 18 JULI 2016  

STATUS : DEFINITIEF  

STELLER : SECRETARIS CVO  Pagina 2 
 

 

Bijlage 2 Verplicht hygiëne regime bij chroom werkzaamheden 

 

De werkzaamheden zoals beschreven in bijlage 1 dienen te worden uitgevoerd met extra 

bronafzuiging en een aangescherpt hygiëne-regime. Deze maatregelen zijn noodzakelijk om te 

voldoen aan het TGG (Tijd Gewogen Gemiddelde). Het eerste KLu hygiëne-regime is opgesteld in 

1998 en wordt voortdurend op basis van metingen bijgesteld door aanpassingen in lokale situaties 

en nieuwe inzichten. 

 

Indien blootstelling aan chroom houdend stof waarschijnlijk is, dient onverkort te worden 

gehandeld volgens het KLu hygiëne regime. Het eerste doel van een dergelijk regime is het 

voorkomen van blootstelling via de mond door secundaire overdracht via handen, sigaretten, eten 

en drinken (ingestie). Het tweede doel is verspreiding van chromaat houdend stof naar schone 

ruimten zoals kantoorvertrekken en kantines te voorkomen. In aanvulling op bestaande 

veiligheidsmaatregelen zoals beschreven in diverse voorschriften, maken de volgende aspecten 

deel uit van dit regime: 

 

a. Verbod op gebruik perslucht voor schoonmaakwerkzaamheden; 

b. Verbod om te eten, drinken en roken in de werkruimten; 

c. Verplicht gebruik van wegwerp overall (geschikt bij werkzaamheden met chromaten); 

d. Verplicht gebruik handschoenen en handen wassen na werkzaamheden; 

e. Verplicht gebruik mobiele stofzuiger (of indien aanwezig een centraal stofzuiger systeem) 

met HEPA filter om de werkplek voor aanvang van de werkzaamheden te reinigen 1); 

f. Verplicht gebruik mobiele stofzuiger met HEPA filter om werkplek en gebruikt gereedschap na 

voltooiing van de werkzaamheden te reinigen 1); 

g. Verplicht gebruik mobiele stofzuiger met HEPA filter om overalls en schoenen schoon te 

zuigen na uitvoering van de werkzaamheden met chromaten en vóór het verlaten van de 

werkruimten); 

h. Verplicht omkleden bij verlaten van de werkruimten naar bijv. kantine of kantoorruimten; 

i. Dagelijks een schone overall; 
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