ONAFHANKELIJKE COMMISSIE CHROOM-6 – VOORTGANGSVERSLAG 3

1 Voortgang onafhankelijke commissie Chroom-6
Voorliggend document betreft het verslag over de werkzaamheden van de onafhankelijke commissie
Chroom-6 gedurende de periode november 2017-september 2019. Dit verslag vormt het vervolg op
het tweede voortgangsverslag van de commissie over de periode december 2016-november 2017.
Na een toelichting op het programma Chroom-6 en de commissie worden in paragraaf 4 de
bevindingen van de commissie weergegeven over de aanpak van het programma Chroom-6 van NS.
Paragraaf 5 gaat in op de aandachtspunten voor de toekomst.

2 Programma Chroom-6
2.1 Aanleiding
Eind mei 2015 ontdekte NS/NedTrain (hierna: NS) in de verflagen van een DDM-1 trein de
kankerverwekkende stof chroom-6. NS heeft de voorbereidende werkzaamheden aan deze trein
direct stopgezet en acties in gang gezet. Nader onderzoek heeft vervolgens uitgewezen dat in oude
verflagen van meerdere treinseries en in de coating van sommige onderdelen en
bevestigingsmaterialen chroom-6 zit. (Oud-)medewerkers werken en werkten aan deze treinen.
Daardoor kunnen zij mogelijk zijn blootgesteld aan chroom-6. Naar aanleiding van ongerustheid van
medewerkers heeft NS in 2015 besloten de aanpak te intensiveren en te bespoedigen door middel
van het programma Chroom-6. Op verzoek van NS voert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) onderzoek uit naar chroom-6 en de gezondheid van (oud-)medewerkers van NS.

2.2 Doelstellingen programma
Het hoofddoel van het programma Chroom-6 is het waarborgen van een veilige werkomgeving ten
aanzien van chroom-6 voor medewerkers in dienst van NS. Het richt zich naast onderzoek en
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maatregelen in het heden ook op blootstellingsrisico’s die er in het verleden zijn geweest, aan de
hand van de volgende vier doelstellingen:
•

het creëren van een veilige werkomgeving ten aanzien van chroom-6.

•

het bieden van maximale transparantie over genomen veiligheidsmaatregelen en risico’s nu
en in het verleden.

•

het borgen van volledigheid en effectiviteit en maatregelen op basis van met name wet- en
regelgeving en goed werkgeverschap.

•

het zo volledig mogelijk informeren van (oud-)medewerkers en derden omtrent
gezondheidsrisico’s.

Het programma wordt aangestuurd vanuit een daartoe ingerichte stuurgroep en een aangestelde
programmamanager. Bij aanvang zijn tien projecten gedefinieerd, met per project te bereiken
doelstellingen.

3 Onafhankelijke commissie Chroom-6
3.1 Opdracht
Gelet op de wens zo zorgvuldig, volledig en transparant mogelijk te zijn, heeft NS besloten om een
onafhankelijke commissie in te stellen die de programma-aanpak en de aard en omvang van de
getroffen maatregelen objectief toetst en daarover adviseert. Op 1 december 2015 is daarom de
onafhankelijke commissie Chroom-6 van start gegaan. Deze heeft bij haar instelling twee taken
meegekregen:
1. De commissie toetst het door c.q. in opdracht van NS uitgevoerde onderzoek naar de
aanwezigheid van chroom-6 in verflagen en onderdelen van spoorvoertuigen en naar de
blootstellingsrisico’s voor medewerkers nu en in het verleden.
2. De commissie adviseert over de gedane aanbevelingen naar aanleiding van het onderzoek,
alsmede over eventueel vervolgonderzoek.
Een en ander is vastgelegd in het daarvoor opgestelde statuut voor de commissie.

3.2 Samenstelling
De commissie bestaat momenteel uit de volgende leden:
•

De heer drs. L.H.M. Kohsiek (onafhankelijk voorzitter)

•

De heer prof. dr. W.R.F. Notten (medisch toxicoloog)
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•

De heer W. van Veelen (beleidsadviseur kwaliteit van de arbeid FNV)

•

Mevrouw M.S.V. Kop (directeur QHSE NS Operatie)

•

De heer G.S. Hagemann (vertegenwoordiger Ondernemingsraad NS-NedTrain)

Het RIVM is in de hoedanigheid van toehoorder aangesloten bij de commissie in de persoon van
mevrouw dr. ir. B.P. Loos. Bij afwezigheid wordt zij vervangen door de heer ir. R.M. van der Graaf of
mevrouw M. Melis.

3.3 Vergaderfrequentie
De commissie is verspreid over de rapportageperiode 9 maal bijeen geweest. De commissie
vergadert in Utrecht of op één van de decentrale locaties van NS om geïnformeerd te worden over
de werkzaamheden van het programma Chroom-6 en om de mogelijkheid te hebben om in direct
contact te treden met de medewerkers van NS.

4 Behandelde onderwerpen en bevindingen
Hieronder zijn de belangrijkste onderwerpen opgesomd die gedurende de periode november 2017september 2019 door de commissie besproken zijn. Daarbij zijn de bevindingen van de commissie bij
deze onderwerpen weergegeven, evenals de huidige status van de opvolging van haar adviezen.

4.1 Onderzoek Verleden
Op verzoek van NS voert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek uit
naar chroom-6 en de gezondheid van (oud-)medewerkers van NS-NedTrain. De commissie toetst en
adviseert NS over dit onderzoek.
Ten behoeve van het onderzoek door het RIVM is een lijst met onderzoeksvragen vastgesteld. De
lijst is tot stand gekomen op basis van de lijsten ten behoeve van eerdere onderzoek naar chroom-6
door RIVM. De commissie heeft de vragenlijst besproken en suggesties voor aanscherping gedaan.
De medezeggenschap heeft kennis genomen van de lijst en een aantal aandachtspunten
geformuleerd. De doelen van het onderzoek zijn om inzicht te krijgen in:
•

hoe er gewerkt is met chroom-6-houdende verf en materialen;

•

hoe NS is omgegaan met voorschriften voor veilig werken;
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•

in welke mate (oud-)medewerkers van NS-NedTrain in contact zijn gekomen met chroom-6
tijdens het werk;

•

wat mogelijke gevolgen voor de gezondheid kunnen zijn.

Het RIVM heeft, voor het schrijven van een onderzoeksplan en het zo goed mogelijk bepalen van de
scope van het onderzoek, circa 1.300 documenten van NS geanalyseerd. Op basis hiervan zijn
onderzoeksplannen voor verder onderzoek in deelonderzoeken opgesteld. Het RIVM kan nu nog niet
zeggen wanneer de eindresultaten van het onderzoek verwacht kunnen worden. In de uitvoering
van het onderzoek moeten nog een aantal beslissingen genomen worden om deze einddatum te
kunnen geven. Deze beslismomenten gaan over het al dan niet uitvoeren van epidemiologisch
onderzoek (een vergelijkend onderzoek naar mogelijke aantallen zieken en soort ziekten), over de
invulling van de risicobeoordeling, de vervolgstappen op basis van de respons op de uitnodigingen
voor gesprekken met onderzoekers, de informatie die uit de gesprekken komt en die mogelijk
vervolgens met documentatie-onderzoek moet worden aangevuld. Hierdoor is een harde einddatum
door het RIVM nog niet te geven.
Adviezen commissie
•

De commissie constateert dat de doorlooptijd per deelonderzoek van het RIVM grote
verschillen kent. Volgens het RIVM wordt dit veroorzaakt doordat deelonderzoeken andere
inhoudelijke vragen behandelen en een daarbij passende, andere aanpak hanteren. De
commissie voorziet dat afstemming tussen de deelonderzoeken hierdoor lastig is. De
commissie constateert dat - na verzoek daartoe van de commissie - door het RIVM over
eventuele uitloop en/of incidenten helderder wordt gecommuniceerd in de zogenaamde
voortgangsrapportage, inclusief een planning per deelonderzoek. Dit draagt bij aan
bespreken en bijsturen op knelpunten in het onderzoek.

•

De commissie adviseert dat NS er als opdrachtgever op toeziet dat de deelonderzoeken
waar mogelijk op elkaar worden afgestemd. Als voorbeeld noemt de commissie de
prioritering naar relevante locaties, werkplaatsbezoeken en planning van gesprekken. Dit
draagt bij aan een efficiënte en praktische uitvoering van het onderzoek door het RIVM en
een effectieve opdrachtverlening vanuit NS.

•

Daarnaast adviseert de commissie aan NS om te blijven aandringen op het beschikbaar
komen van een tijdspad voor het gehele ‘Onderzoek Verleden’, met zicht op wanneer de
eindresultaten van het onderzoek bekend zijn.

Op basis van de documentenanalyse door het RIVM is in de commissie de scope van het onderzoek
verleden naar tijdsperiode besproken. De scope van het onderzoek is in tijdsperiode vastgesteld op
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1970 tot heden, met dien verstande dat bij concrete vraagstukken over de periode vóór 1970 RIVM
en NS overleg voeren over hoe hier invulling aan kan worden gegeven. De periode vanaf 1970 is
gekozen omdat voor die tijd regelgeving over werken met chroom-6 grotendeels ontbrak, en omdat
meldingen van medisch-wetenschappelijke instanties (zoals IARC) over de schadelijkheid van
chroom-6 dateren van na 1970.
•

Voor de vaststelling van de scope heeft de commissie aangedrongen op een
wetenschappelijke en objectieve bepaling van de scope, maar ook een afweging naar
relevantie van de onderzoeksresultaten voor (oud-)medewerkers tegen de praktische
uitvoerbaarheid van het onderzoek. NS heeft het advies van de commissie ten aanzien van
tijdsbepaling van de scope opgevolgd. De scope van het onderzoek is conform het advies van
de commissie vastgesteld.

In de commissie is besproken welke locaties van NS relevant zijn voor het onderzoek. NS heeft een
overzicht opgesteld van de huidige en gesloten locaties.
•

De commissie adviseerde voor de locaties een getrapte benadering. De commissie
adviseerde om waar mogelijk prioritering aan te brengen in de te onderzoeken locaties. Dit
advies is overgenomen door het RIVM. Mogelijk dat op basis van voorlopige bevindingen van
het RIVM door de commissie aan NS tot aanpassingen in scope of prioritering van het
onderzoek wordt geadviseerd.

De onderzoekers van het RIVM hebben een prioritering in locaties aangebracht. Onderzoekers
hebben werkplaatsbezoeken gebracht aan Haarlem, Onnen en Maastricht. Mogelijk volgen
gedurende het onderzoek nog meer werkplaatsbezoeken. Het onderzoek van het RIVM zal zich als
eerste concentreren op de volgende locaties van onderhoud en revisie, waaronder ook een aantal
locaties die inmiddels zijn gesloten:
o

Amsterdam Watergraafsmeer

o

Berkel-Enschot (componenten herstel bedrijf)

o

Eindhoven

o

Maastricht

o

Leidschendam

o

Hengelo Onderhoudsbedrijf Technisch Centrum

o

Haarlem

o

Amsterdam Zaanstraat

o

Onnen
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o

Rotterdam Waalhaven (inmiddels gesloten)

o

Tilburg (inmiddels gesloten)

o

Feijenoord (inmiddels gesloten)

o

Zwolle (inmiddels gesloten)

o

Amersfoort (inmiddels gesloten)

Advies commissie
•

De commissie heeft zich over vraagstukken rondom gegevensbescherming en het belang van
betrokkenen bij het onderzoek van het RIVM gebogen. Op basis hiervan adviseert de
commissie aan NS over vraagstukken hieromtrent.

•

De voor het onderzoek relevante personen zijn medewerkers van NS-NedTrain, stagiaires,
uitzendkrachten en zzp-ers die werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest bij NedTrain (nu: NS
Operatie Instandhouding) en die mogelijk hebben gewerkt aan of met chroom-6 (houdend)
materiaal. Daarnaast heeft de Commissie geadviseerd om schoonmakers, betrokken bij
schoonmaakactiviteiten in relatie tot onderhoudswerkzaamheden aan treinen en
werkplaatsen, in de scope van het onderzoek mee te nemen. Dit advies wordt overgenomen
in de onderzoeksopzet van het RIVM.

•

De commissie heeft geadviseerd om het onderzoek op te delen in relevante tijdsblokken. Op
dit moment zijn de volgende tijdsblokken voorzien: 1970 – 1983, 1983 – 1998 en 1998 –
2017, ingedeeld op basis van relevante mijlpalen van ontwikkelingen in wetgeving voor
arbeidsomstandigheden. In 1983 wordt de (herziene) Veiligheidswet uit 1934
vervangen door de Arbeidsomstandighedenwet. In de jaren ’90 (vooral 1998) worden
nog enkele belangrijke aanpassingen in de Arbowet doorgevoerd, vervolgens gebeurt
dit nog een keer in 2017.

•

Om op een praktische wijze invulling te geven aan de uitvoering van het onderzoek en het
delen van kennis en informatie over NS heeft de commissie geadviseerd om een werkgroep
te formeren om relevante informatie aan de onderzoekers te verstrekken (onder andere
gericht op de locaties, waarop het onderzoek zich richt en/of prioritering met betrekking tot
de locaties). De werkgroep is ingericht en bestaat uit vertegenwoordigers van NS en
onderzoekers van het RIVM.

4.2 Uitvoeringsfase onderzoek RIVM
In het najaar van 2019 voeren de onderzoekers van het RIVM gesprekken met medewerkers, oudmedewerkers en derden (zoals uitzendkrachten en bedrijfsartsen). In de gesprekken komen zaken
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aan de orde als hoe in het verleden is gewerkt in de revisie-, onderhouds- en servicebedrijven van
NS, NedTrain en voorlopers daarvan.
Advies commissie
•

De commissie heeft geadviseerd om het Spoorwegpensioenfonds te benaderen voor het
verzenden van een uitnodiging aan oud-medewerkers om mee te werken aan het onderzoek
van het RIVM. Het Spoorwegpensioenfonds is bereid gevonden om hieraan zijn
medewerking te verlenen, gelet op het persoonlijke belang van de betreffende
pensioendeelnemers bij het onderzoek van het RIVM.

•

De commissie adviseert om via communicatie-uitingen een oproep te doen mee te werken
aan het onderzoek, om zo de respons op uitnodigingsbrieven van het RIVM te vergroten. Via
interne communicatie binnen NS wordt hieraan gehoor gegeven. Daarnaast zal NS
vakbonden en medezeggenschap vragen hier bij haar achterban aandacht voor te vragen,
voorafgaand aan het verzenden van de brieven.

•

De commissie adviseert om voor een efficiënte en praktische uitvoering van het onderzoek
de organisatie van de gesprekken vanuit verschillende deelonderzoeken van het RIVM
zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. De onderzoeksleiders van de deelonderzoeken
stemmen deze planning zo goed mogelijk op elkaar af, met het doel om de gesprekken in
dezelfde periode te laten plaatsvinden.

4.3 Evaluatie Gericht Medisch Onderzoek (GMO)
NS bood aan (oud-)medewerkers medisch onderzoek aan om te zien of er verschijnselen zijn die
wijzen op een aandoening die in verband gebracht kan worden met chroom-6. Om de kwaliteit van
de medische onderzoeken te waarborgen is IKA Ned gevraagd om deze medische onderzoeken,
verricht door twee arbodiensten, te evalueren. Uit deze evaluatie is gebleken dat de verslaglegging
van de medische onderzoeken mogelijk niet in alle gevallen volledig was. NS bood daarom aan
betrokken (oud-)medewerkers aanvullend medisch onderzoek aan. Dit aanvullend medisch
onderzoek is uitgevoerd door IKA Ned. De commissie adviseerde om de door IKA Ned uit te voeren
inventarisatie met betrekking tot het ziektebeeld en klachten te koppelen aan het onderzoek van het
RIVM. Op basis van de uitgevoerde consulten rapporteerde IKA Ned begin juli 2019 de Evaluatie
aanvullend Gericht Medisch Onderzoek (GMO) chroom-6 NedTrain.
Advies commissie
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•

De commissie stelt vast dat de rapportage van IKA Ned een hoog abstractieniveau heeft en
dat het geen aanknopingspunten geeft of en zo ja in welke mate mensen blootgesteld zijn
geweest aan chroom-6. De klachten zijn algemeen verwoord en het is niet mogelijk om op
basis van de rapportage vast te stellen in hoeverre sprake is van chroom-6 gerelateerde
aandoeningen. Ondanks aandringen en gerichte vragen aan IKA Ned heeft IKA Ned hierover
niet meer duidelijkheid kunnen verschaffen. De commissie komt tot de conclusie dat het
onderzoek van het RIVM nodig is om een beter beeld te krijgen over de mogelijke
blootstelling aan chroom-6 van medewerkers. De commissie adviseert een uitspraak van het
RIVM te vragen over of dit onderzoek input kan leveren voor het RIVM-onderzoek. NS heeft
het RIVM gevraagd om hier een uitspraak over te doen.

•

De commissie onderschrijft dat de reden om medisch onderzoek aan medewerkers aan te
bieden in eerste instantie de zorg voor de medewerker was. Volgens de commissie wordt
hieraan voor zover mogelijk tegemoet gekomen. In afwachting van het onderzoek van het
RIVM kan nog geen beeld worden gegeven van de mogelijke blootstelling aan chroom-6.
Tijdens de medische consulten zijn (oud-)medewerkers in de gelegenheid gesteld om hun
zorgen te uitten en vragen te stellen over mogelijk chroom-6 gerelateerde
gezondheidsklachten.

•

De commissie adviseert NS om met vertegenwoordigers van de commissie
schadeafhandeling beroepsziekten (commissie Heerts) te bespreken hoe NS opvolging kan
geven aan het advies van IKA Ned omtrent het uitvoeren van nader medisch onderzoek
(expertises). NS heeft hierover contact opgenomen met het ministerie van Sociale Zaken &
Werkgelegenheid, opdrachtgever van de commissie Heerts.

5 Aandachtspunten vervolg
De commissie uit haar bezorgdheid over de voortgang van het Onderzoek Verleden. Het is aan
betrokken (oud-)medewerkers lastig uit te leggen dat het lang duurt voordat de
onderzoeksresultaten bekend zijn. De commissie constateert dat de eerste fase van het onderzoek,
o.a. om te komen tot onderzoeksvoorstellen op basis van archiefonderzoek bij NS, lange tijd heeft
geduurd. De commissie heeft aan zowel NS als het RIVM gevraagd om waar mogelijk versnelling aan
te brengen. Onderzoekscapaciteit bij het RIVM en het onderzoeksconsortium door inzet van experts
in andere onderzoeken naar chroom-6 bleek hierbij een issue. Ook heeft het veel tijd gevergd, om
inzicht te verkrijgen in de waarde van de archiefbestanden van NS, voor het onderzoek en
besluitvorming over de afbakening van het onderzoek. Waar mogelijk heeft de commissie
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opgeroepen het onderzoek op een praktische wijze in te vullen, bijvoorbeeld door te focussen op de
belangrijkste NS-locaties en bij het vaststellen van de scope naar tijdsperiode de relevantie van het
onderzoek voor (oud-)medewerkers en haalbaarheid te wegen.
De commissie constateert dat het RIVM inmiddels is gestart met de uitvoering van de tweede fase
van het onderzoek. De commissie onderschrijft het belang van zorgvuldige uitvoering van het
onderzoek. Ondanks de tijd die gemoeid is met het onderzoek adviseert de commissie geen
concessies te doen aan een zorgvuldige uitvoering van het onderzoek.
De commissie heeft de onderzoeksresultaten inzake tROM (het werkgelegenheidsproject met de
gemeente Tilburg op een voormalige locatie van NS-NedTrain) besproken. De commissie constateert
dat het van belang is om (oud-) medewerkers tussentijds goed te informeren en adviseert met hen
in gesprek te gaan als zij zich zorgen maken. De commissie constateert dat na de (media)berichten
omtrent tROM het aantal aanmeldingen voor een medisch onderzoek is toegenomen. De commissie
heeft vernomen dat de onderzoeksresultaten inzake tROM bij medewerkers van NS vragen hebben
opgeroepen. Op basis hiervan adviseert de commissie onderzoeksconclusies zorgvuldig te
verwoorden en inzicht te geven in de beschikbare informatie.
De commissie heeft vele malen gevraagd om in het werk van het RIVM en NS versnelling aan te
brengen. De commissie roept de Raad van Bestuur van NS op om periodiek een overleg met de
directeur-generaal van het RIVM te initiëren, om te bespreken waar versnelling in voortgang van het
onderzoek mogelijk is. Hierbij kan volgens de commissie een praktische insteek bijdragen aan
voortgang van het onderzoek en adviseert de commissie om de relevantie en het belang van de
onderzoeksresultaten voor (oud-)medewerkers voor ogen te blijven houden.
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M.E.F. Rintel

Directeur NS Operatie

Onafhankelijke Commissie Chroom-6
t.a.v. de heer drs L.H.M. Kohsiek

Laan van Puntenburg 100
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3500 HA Utrecht
Nederland
www.ns.nl

Datum 1 november 2019
Ons kenmerk RvB/MR/20191101
Onderwerp Chroom-6

Geachte heer Kohsiek,
De Raad van Bestuur heeft het voortgangsverslag over de periode november 2017 tot
september 2019 van de Onafhankelijke Commissie Chroom-6 in goede orde ontvangen en
besproken.
Wij hebben kennis genomen van de adviezen die de Commissie tijdens de verslagperiode
heeft gegeven en wij hebben geconstateerd dat, zoals ook uit het verslag blijkt, deze
adviezen voor een groot deel zijn overgenomen en reeds tot uitvoering zijn gebracht. Voor
zover dit nog niet het geval is neemt de raad van Bestuur de adviezen over.
Hieronder treft u expliciet onze reactie aan op uw adviezen over en in verband met het
onderzoek verleden, dat het RIVM uitvoert:
•

De commissie heeft geadviseerd het RIVM te verzoeken over uitloop en incidenten duidelijker te
communiceren en een planning per deelonderzoek op te stellen.

Het verzoek is aan het RIVM gedaan en het RIVM heeft de voortgangsrapportage inmiddels
conform dit verzoek aangepast, zodat de voortgang per deelonderzoek beter gevolgd kan
worden.
•

De commissie heeft geadviseerd dat NS er als opdrachtgever op toeziet dat de deelonderzoeken
op elkaar worden afgestemd (prioritering locaties, werkplaatsbezoeken en planning van
gesprekken).

NS en RIVM hebben een werkgroep met vertegenwoordigers van het programma chroom-6
en de projectleider van het RIVM en projectleiders van de deelprojecten ingericht om bij te
dragen aan een efficiënte en praktische uitvoering van het onderzoek.
•

De commissie adviseert NS om bij het RIVM aan te dringen op het maken van een tijdspad voor
het gehele 'onderzoek verleden'.

NS onderschrijft het belang van een integraal tijdspad en duidelijkheid over wanneer de
resultaten van het onderzoek bekend worden en zal bij het RIVM (wederom) aandringen op
het opstellen van een integrale planning.

