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Onderwerp 
Rapportage Commissie Uitkeringsregeling Chroom-6 Defensie 
 

 
 
 
Geachte heer Van der Maat,  
 
 
Helaas moet ik berichten dat de Commissie uitkeringsregeling chroom-6 Defensie momenteel nog 
niet in staat is om de haar gevraagde rapportage op te leveren.  
 
De Commissie heeft in 2021 in haar Tussenrapport gerapporteerd over de eerste opdracht. Hierbij 
ging het om de vraag hoe de Uitkeringsregeling zich verhoudt tot het wettelijk kader en 
vergelijkbare, merendeels rijksbrede, regelingen. Een en ander is tevens bezien in het licht van het 
rapport en de aanbevelingen van de Commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling 
Beroepsziekten (VSAB), ook bekend als de Commissie-Heerts.  
 
De Commissie heeft geconstateerd dat een louter papieren vergelijking van de Uitkeringsregeling 
chroom-6 Defensie met het wettelijk kader, vergelijkbare regelingen en de aanbevelingen van de 
Commissie VSAB niet volstaat om behalve de eerste opdracht ook de tweede, en in het bijzonder, 
de derde opdracht verantwoord te kunnen uitvoeren.  
 
Teneinde meer diepgang te bereiken, heeft de Commissie zich dan ook verdiept in de 
uitvoeringspraktijk. Dit gebeurt enerzijds door de aantallen aanvragen van zowel de Coulance- als 
de Uitkeringsregeling en de verdere afwikkeling daarvan te analyseren. Anderzijds zijn interviews 
gehouden met diverse betrokkenen, zoals de paritaire commissie, vakbonden, RIVM, (oud-) 
medewerkers, gedupeerden, rechtsbijstandverleners en uitvoerders van de regeling. 
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Het organiseren van deze interviews heeft in het afgelopen jaar meer tijd gekost dan oorspronkelijk 
voorzien, onder meer door de Covid-problematiek, de uitbreiding van het aantal interviews om een 
aantal specifieke vragen beter te kunnen verhelderen, en het afstemmen van de verschillende 
agenda’s. De uitkomsten van de laatste interviews dienen nog verwerkt te worden. Daarnaast blijkt 
de materie complexer dan oorspronkelijk verwacht en prevaleert zorgvuldigheid boven snelheid. 
Het Eindrapport nadert inmiddels zijn voltooiing.    
 
De Commissie verwacht haar Eindrapport na het zomerreces op te kunnen leveren. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Guus Heerma van Voss 
Voorzitter Commissie uitkeringsregeling chroom-6 Defensie 
 
 


