Notitie:

Concept van de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde
beroepsziekten

Door:

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde ( verder NVVK)

De NVVK
De NVVK is hét kennisplatform voor veiligheidskundigen in Nederland. Met een netwerk van 3.000
veiligheidskundige leden in uiteenlopende disciplines en groepen heeft de vereniging de ambitie om
het expertise centrum op het gebeid van veiligheidskunde van Nederland te zijn. De NVVK is actief
betrokken bij veranderingen in wet- en regelgeving. Ook komt de NVVK op voor de belangen van de
leden en veiligheidskundigen in het algemeen.

De vraag
De commissie Heerts heeft in haar rapport ‘Stof tot nadenken’ onder andere aanbevolen dat er een
nationaal fonds moet worden opgericht dat werkenden die met een specifieke lijst stoffen hebben
gewerkt een schade vergoeding uitkeert als zij arbeidsongeschikt worden. Het concept van de
‘Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten’ [verder ‘de regeling’] is de uitwerking
van deze aanbeveling. Het is de bedoeling dat slachtoffers met ernstige stoffengerelateerde
beroepsziekten op basis van de Regeling aanspraak kunnen maken op een financiële
tegemoetkoming. Voorwaarde is wel dat volgens wetenschappelijke criteria aannemelijk is dat de
aandoening in overwegende mate is veroorzaakt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen bij de
arbeid.

De reactie van de NVVK
Het rapport ‘Stof tot nadenken’ van de commissie Heerts geeft aan dat werkenden (werknemers en
ZZP-ers) die lijden aan een beroepsziekte als gevolg van een blootstelling aan gevaarlijke stoffen
grote moeite hebben om de schade die zij hebben geleden te verhalen op degenen die
verantwoordelijk waren voor de (omstandigheden van) de blootstelling. Dit versterkt hun slachtofferrol
die door hun fysiek lijden al ernstig genoeg is.
De Regeling biedt niet alleen een financiële tegemoetkoming maar betekent ook dat zij erkenning
krijgen voor het bij hen veroorzaakte leed. Dit heeft ook positieve gevolgen voor een eventuele civiele
procedure tegen de werkgever of opdrachtgever. Wie aanspraak heeft op een tegemoetkoming op
grond van de Regeling staat bovendien sterker in een eventuele daarop volgende civiele procedure.
De tegemoetkoming wordt immers alleen toegekend indien door deskundigen (het Deskundigenpanel,
waarin de Regeling voorziet) is vastgesteld dat sprake is van een ernstige aandoening die is vermeld
op de bij de Regeling behorende lijst Beroepsziekten en aannemelijk is dat die aandoening in
overwegende mate het gevolg is van blootstelling aan één of meer gevaarlijke stoffen. En juist deze
vaststelling is erg moeilijk en moeizaam in procedures van werknemers tegen hun [vorige]
werkgevers.
De NVVK vindt deze regeling dan ook een positieve uitwerking van het rapport ‘Stof tot nadenken’ van
de commissie Heerts.
Daarnaast heeft de NVVK tot haar genoegen geconstateerd dat het Landelijk Expertisecentrum
Stoffengerelateerde Beroepsziekten ( verder LEC-SB) is opgezet. Hierdoor is er vorm gegeven aan
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een andere aanbeveling van de commissie Heerts: De overheid moet het initiatief nemen voor de
oprichting van een onafhankelijke, gezaghebbende en interdisciplinaire arbeidsgeneeskundige
organisatie voor stoffengerelateerde beroepsziekten, die bestaande kennis en expertise bundelt,
kennisontwikkeling aanjaagt en ondersteuning biedt bij preventie.

Betrokkenheid van de NVVK
De NVVK juicht beide ontwikkelingen van harte toe maar wil in haar reactie benadrukken dat het beter
is te voorkomen dan te vergoeden. Preventie is de taak die vanuit veiligheidskunde meer aandacht
moet krijgen om schade aan de gezondheid door de arbeid te voorkomen. De NVVK vindt dat zij een
constructieve rol kan en wil spelen mede met haar actuele deskundigheid in de deskundige panels
van het LEC-SB. Tevens sluit zij aan bij een andere aanbeveling van de commissie Heerts: ‘Er moet
beter gebruik worden gemaakt van de instrumenten risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) / Plan
van Aanpak [PvA], gevaarlijkestoffenregistratie en blootstellingsregistratie door de introductie van een
sluitende aanpak.’ De NVVK wil graag meedenken in de ontwikkeling van een sluitende aanpak
waarin de RI&E, het PvA, de gevaarlijkestoffenregistratie en blootstellingsregistratie een plaats
hebben. Het werkgebied van een veiligheidskundige is primair adviseren met betrekking tot veilige
machines, werkmethoden en werkplekken en daardoor en bijdrage leveren aan minder blootstelling
conform arbeidshygiënische strategie.

Tot slot
De NVVK spreekt haar waardering uit voor deze regeling.
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