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Aanleiding 

Op 22 september jl. bent u akkoord gegaan met de concept TK-brief van BZK over 

de nieuwe versie van het beheersregime chroom-6 en over de historische analyse 

dat RWS heeft uitgevoerd. Deze brief zou mede namens u worden verstuurd. De 

minister van BZK heeft echter de passage over de historische analyse van RWS 

niet in de brief opgenomen, omdat zij van mening is dat dit aan het departement 

zelf is om te versturen. Om de toezegging aan de kamer na te komen, is het 

voorstel dat u de Kamer zelf informeert.  

Geadviseerd besluit 

Ondertekening TK-brief IenW 

Kernpunten 

- Sinds 1998 weert RWS het gebruik van chroomhoudende conserveringen op 

objecten. Op veel van de RWS- schepen, sluizen, bruggen, etc. is in het 

verleden echter chroom-6 toegepast vanwege de roestwerende/conserverende 

kleureigenschappen. Medewerkers en opdrachtnemers werken sinds de zomer 

van 2019 met het hiervoor genoemde beheersregime. Naar de blootstelling in 

het verleden is een historische analyse uitgevoerd. 

- Uit de historische analyse komt naar voren dat in het verleden medewerkers, 

die bij de Rijksrederij en de voormalige markeringsdienst hebben gewerkt, 

blootgesteld zijn aan chroom-6.  

- Medewerkers en oud medewerkers (voor zover bekend) van genoemde 

diensten zijn benaderd om hun mogelijke blootstelling in beeld te brengen.  

Er zijn ca. 100 ingevulde vragenlijsten ontvangen. Ongeveer 10% van de 

deelnemers aan het onderzoek is blootgesteld aan een hogere waarde dan 

volgens de huidige wettelijke werkplekgrenswaarde is toegestaan.  

- Tot op heden zijn er drie meldingen ontvangen van (oud) medewerkers die 

klachten hebben die mogelijk te relateren zijn aan chroom-6-blootstelling.  

- Toegezegd is de Tweede Kamer op hoofdlijnen over de uitkomsten van de 

historische analyse te informeren nadat de medewerkers zijn geïnformeerd.  

- Voor medewerkers binnen de sector Rijk, die te maken hebben met chroom-

gerelateerde aandoeningen, wordt (in navolging van Defensie) door de 

coördinerend Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 

overleg met de vakbonden een rechtspositionele regeling opgesteld. Wij zijn 

bij het opstellen van die regeling betrokken. 
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Krachtenveld 

- Er zijn binnen het kabinet werkafspraken gemaakt over het dossier chroom-6. 

De minister van BZK is verantwoordelijk voor de coördinatie tussen 

Rijkswerkgevers voor de arbeidsomstandigheden van werknemers binnen de 

sector Rijk. Departementen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de 

omgeving, voor de eigen werknemers en voor goed opdrachtgeverschap.  

- Door de rijkswerkgevers en vakbonden is een rijksbreed Onderzoeksprotocol 

chroom-6 opgesteld waarin de processtappen staan beschreven die alle 

departementen volgen als er historisch analyse plaats vindt. Er is een paritaire 

commissie ingericht die toetst of de afgesproken werkwijze door de 

departementen goed worden doorlopen.  

- Voordat het onderzoeksprotocol was opgesteld en de paritaire commissie was 

ingericht, had RWS de historische analyse al grotendeels afgerond. RWS heeft 

in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging van 

Arbeidshygienisten (NVvA) een methodiek ontwikkeld voor het opstellen van 

functie- en persoonsgebonden blootstellingsprofielen.  

- Op het moment dat de paritaire commissie was ingericht, is de aanpak alsnog 

gedeeld met de commissie.  

- De communicatie aan medewerkers is vervolgens in afstemming met de 

vertegenwoordigers van de vakbonden en het RIVM opgesteld. 

Toelichting 

Communicatie 

- De resultaten van de analyse zijn gedeeld met de betrokken medewerkers van 

de Rijksrederij en de voormalige Vaarwegmarkeringsdienst. Medewerkers die 

eerder een vragenlijst hadden ingevuld om hun persoonlijke blootstelling aan 

chroom-6 in kaart te kunnen brengen, hebben na deze informatiesessies een 

persoonlijke brief ontvangen. In deze brief is hun persoonlijke 

blootstellingsprofiel beschreven. Daarbij is tevens een brochure voor de 

huisarts toegevoegd om bij eventuele klachten de huisarts goed te kunnen 

informeren.  

- De leidinggevenden, bedrijfsarts en maatschappelijk werkers hebben 

gesprekken gevoerd met diegenen die daar behoefte aan hadden om hun 

eventuele zorgen te bespreken. 

- Daarnaast heeft Rijkswaterstaat voor medewerkers die vragen of 

gezondheidsklachten hebben een informatie- en meldpunt ingericht. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 

Bijlagen 

 

Datum Naam beslisnota Toelichting 

01. Brief TK historische analyse 

chroom-6 Rijkswaterstaat 

De brief aan TK waarin de 

uitkomsten van de historische 

analyse RWS worden 

beschreven. 

 


