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09-03-22 ONDERZOEKSRAPPORT CHROOM-6 OPENBAAR 

Beste KLM-gepensioneerde, 

 

Vandaag maakt de KLM Groep het onderzoeksrapport van het historisch blootstellingsonderzoek naar 

chroom-6 openbaar. U kunt het rapport en de bijlagen vinden op de chroom-6 informatiesite. Het 

onderzoeksrapport is een uitgebreid document waarin veel vaktaal staat. Daarom is er een samenvatting 

van gemaakt die makkelijker leesbaar is. Deze kunt u ook op bovenstaande site vinden. 

Informatiesessie 
We kunnen ons voorstellen dat u vragen hebt na het lezen van het rapport en/of de samenvatting.  

We nodigen gepensioneerden en nabestaanden van medewerkers die binnen E&M met chroom-6 hebben 
gewerkt, daarom uit voor een digitale informatiesessie op  
maandag 21 maart van 13.00 – 15.00 uur.  

Tijdens deze sessie wordt het rapport toegelicht en kunt u vragen stellen. Bij de sessie is een expert 
aanwezig die nauw betrokken is geweest bij het onderzoek. Daarnaast is er een lid van de 
validatiecommissie aanwezig. De validatiecommissie heeft als onafhankelijke partij de onderzoeksmethode 
en het resultaat van het onderzoek gecontroleerd.  

U kunt zich aanmelden voor deze informatiesessie door een mail te sturen naar 
communicatie.em@klm.com. U ontvangt dan een persoonlijke uitnodiging.  

Bent u niet in de gelegenheid om deel te nemen aan deze sessie, maar zou u wel deel willen nemen aan 

een eventuele vervolgsessie, geef dit dan aan in uw email. 

We kunnen ons voorstellen dat het niet prettig is om in onzekerheid te zitten over een eventuele 

verhoogde blootstelling aan chroom-6. We hopen dat het rapport enige duidelijkheid geeft, en staan 

uiteraard open voor alle vragen of zorgen die u eventueel heeft.  

Mocht u voor de informatiesessie al vragen hebben, dan kunt u terecht bij het informatiepunt chroom-6 

van KLM Groep. Op de chroom-6 informatiesite vindt u ook antwoord op veelgestelde vragen. 

Compensatieregeling 

Nu het onderzoek naar de mogelijke blootstelling aan chroom-6 van (oud-)medewerkers is afgerond, is de 

vervolgstap het opstellen van een collectieve compensatieregeling. Hierover lopen nog gesprekken met de 

vakbonden. We houden u hiervan op de hoogte.  

 

Namens de KLM Groep,  

Ton Dortmans 

Executive Vice President E&M KLM 

  

https://www.chroom6klmgroep.com/chroom-6/onderzoek-klm-groep/
mailto:communicatie.em@klm.com
https://www.chroom6klmgroep.com/chroom-6/informatiepunt/
https://www.chroom6klmgroep.com/chroom-6/informatiepunt/
https://www.chroom6klmgroep.com/chroom-6/veelgestelde-vragen/
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27-11-2019 GEPUBLICEERD IN “DE TELEGRAAF”  

De KLM laat onderzoek doen naar de kwestie chroom-6. KLM wil weten in welke mate en op welke wijze in 
het verleden sprake is geweest van blootstelling aan chroom-6. Het betreft KLM onderdelen bij E & M, 
Transavia en Regional Jet Center (RJC) en het voormalige Martinair. In de tussentijd kunnen oud-
medewerkers vragen of opmerkingen richten aan: CRînformatie@klm.com  
 

09-01-2020 INFORMATIESITE VOOR (OUD) MEDEWERKERS VAN DE KLM GROEP LIVE  

Op 25 november heeft de KLM Groep bekendgemaakt dat ze een onderzoek start om vast te leggen hoe, in 
welke mate en op welke wijze in het verleden sprake is geweest van blootstelling van (oud-)medewerkers 
aan chroom-6 bij de onderdelen KLM Engineering & Maintenance (E&M), Transavia en Regional Jet Center 
(RJC) en haar voorloper Martinair.  
Vanaf vandaag is de informatiesite live voor (oud-)medewerkers van de KLM Groep. Hierop is informatie te 
vinden over chroom-6, het onderzoek van de KLM Groep, de maatregelen die genomen worden en het 
informatiepunt: https://www.chroom6klmgroep.com 
 
  

https://www.chroom6klmgroep.com/
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04-06-2020 UPDATE: VALIDATIECOMMISSIE BEKEND, ONDERZOEK GESTART  

Eind november heeft de KLM Groep bekendgemaakt dat ze een onderzoek start om vast te  
leggen in welke mate en op welke wijze in het verleden sprake is geweest van blootstelling  
van (oud-)medewerkers aan chroom-6 bij de onderdelen KLM Engineering & Maintenance  
(E&M), Transavia en Regional Jet Center (RJC) en haar voorloper Martinair.  
In dit bericht kun je een update vinden wat betreft de voortgang van het onderzoek.  

VALIDATIECOMMISSIE  

De samenstelling van de validatiecommissie is rond sinds januari van dit jaar.  

Deze onafhankelijke commissie beoordeelt het onderzoeksplan, de kwaliteit van de onderzoeksmethode en 
het resultaat van het onderzoek dat door KLM’s Integrated Safety Services Organisation (ISSO) wordt 
uitgevoerd.  

De commissie is samengesteld in afstemming met de betrokken vakbonden. Meer informatie over de 
samenstelling vind je op de chroom-6 informatiesite.  

De commissie is een aantal keer bij elkaar gekomen en er vindt binnenkort een kennismaking plaats met 
een afvaardiging van de medezeggenschap van de KLM Groep.  

ONDERZOEK ISSO  

Met de samenstelling van de validatiecommissie is ook het onderzoek door ISSO binnen de KLM Groep 
begin januari 2020 officieel van start gegaan. Het onderzoek bevat een aantal fases waar een tijdspad aan 
gekoppeld is. De eerste fases bestaan uit:  
Het inventariseren van stoffen en middelen die chroom-6 bevatten en die nu en in het verleden toegepast 
zijn. Dit gebeurt vanuit de registratie van gevaarlijke stoffen (Chemrade, Toxic, Amos).  

Het inventariseren van werkzaamheden nu en in het verleden waarbij chroom-6 vrijkomt op basis van de 
registratie gevaarlijke stoffen, RI&E’s, blootstellingsonderzoeken, meetrapporten of overzichten.  
 
De volgende fase bestaat uit het inventariseren van de locaties van de werkzaamheden waarbij chroom-6 
wordt gebruikt of in het verleden is gebruikt. Om deze informatie te verkrijgen, worden aanvullend op de 
bovengenoemde inventarisatie interviews gehouden met een brede selectie (oud-)medewerkers uit de 
KLM Groep.  

PLANNING ONDERZOEK  

Door de coronacrisis is het onderzoek iets vertraagd. Zo hebben we afscheid moeten nemen van een aantal 
extern ingehuurde specialisten en vereisten de fysieke beperkingen van de coronamaatregelen enige 
aanpassing.  
Naar verwachting wordt het resultaat van het onderzoek eind 2020 opgeleverd.  
We houden je uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen en voortgang van het onderzoek.  
Voor meer informatie over chroom-6, het onderzoek, de maatregelen binnen de KLM Groep en veel 

gestelde vragen, kun je de website raadplegen: https://www.chroom6klmgroep.com . 
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21-10-2020 CHROOM-6 BINNEN DE KLM-GROEP: INFORMATIE VOOR OUD-MEDEWERKERS  

Eind vorig jaar heeft de KLM Groep bekendgemaakt dat ze een onderzoek start om vast te leggen in welke 
mate en op welke wijze in het verleden sprake is geweest van blootstelling van (oud-)medewerkers aan 
chroom-6 bij de onderdelen KLM Engineering & Maintenance (E&M), Transavia en Regional Jet Center (RJC) 
en haar voorloper Martinair. Eind mei is er een eerste update geweest over dit onderzoek.  
Ondanks alle ontwikkelingen binnen het bedrijf als gevolg van de coronacrisis, loopt het chroom-6-project  
door. In dit bericht kunt u weer een update vinden wat betreft de voortgang van het onderzoek en meer  
informatie over eventuele deelname.  

VERLOOP VAN HET ONDERZOEK  

Inmiddels heeft de Integrated Safety Services Organisation (ISSO) – verantwoordelijk voor de uitvoer van 
het onderzoek - de registers geïnventariseerd waarin staat vastgelegd welke stoffen en middelen chroom-6 
bevatten. Hiermee is het duidelijk geworden op welke locaties en in welke processen chroom-6-houdende 
producten zijn gebruikt.  
Vervolgens heeft de ISSO de bestaande risico-inventarisaties, blootstellingsonderzoeken en auditrapporten 
verzameld waarin staat vermeld bij welke werkzaamheden er blootstelling aan chroom-6 zou kunnen 
hebben plaatsgevonden. Denk hierbij aan werkzaamheden als lassen en schuren.  
Op dit moment vinden er aanvullende gesprekken plaats met arbo-professionals, management-en 
medezeggenschapsleden om een vollediger beeld te krijgen van locaties, faciliteiten en werkprocessen.  

VOLGENDE FASE  

In de volgende fase interviewt de ISSO medewerkers en oud-medewerkers van KLM E&M, Transavia en RJC 
(en voorloper Martinair), om in detail te bespreken welke werkzaamheden zij uitvoer(d)en, in welke 
periode en hoe er (in die tijd) wordt/werd omgegaan met eventuele blootstelling aan chroom-6 en het 
gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s).  

UITKOMSTEN  

De inventarisatie, rapporten, onderzoeken, gesprekken en interviews samen vormen de basis voor de 
zogeheten Job Exposure Matrix. In deze matrix staat per unit/bedrijfsonderdeel, per functie, per locatie en 
per jaar, de mate van mogelijke blootstelling aan chroom-6 weergegeven. Aan de hand van de functie(s) die 
iemand in de afgelopen jaren heeft vervuld, kan hiermee de mogelijke persoonlijke blootstelling gedurende 
zijn/haar arbeidsverleden bij de KLM Groep worden vastgesteld.  

DEELNAME ONDERZOEK EN OPROEP IN REGIONALE BLADEN  

Voor het onderzoek, en specifiek de interviews, is de KLM Groep op zoek naar (oud-)medewerkers die voor 
1990 werkzaam zijn geweest op een van de onderhoudsafdelingen van KLM E&M, Transavia en Martinair. 
De KLM Groep probeert deze groep ook door middel van een advertentie in regionale bladen te bereiken.  
Behoort u tot deze groep en bent u geïnteresseerd in deelname aan het onderzoek?  
Of behoort u niet tot deze groep, maar zou u toch graag meedoen aan dit onderzoek? Aanmelden kan via:  
https://www.chroom6klmgroep.com/chroom-6/informatiepunt/  
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24-02-2021 UPDATE: VOORTGANG ONDERZOEK  

Inmiddels is het onderzoek naar het gebruik van chroom-6 binnen de KLM Groep in een nieuwe fase 
beland. We geven je graag een update.  

AFRONDING GESPREKKEN  

De Safety & Compliance Organisatie, SCO (voorheen KLM Integrated Safety Services Organisation, ISSO), 
heeft gesprekken gevoerd met arbo-professionals, management- en medezeggenschapsleden om een 
vollediger beeld te krijgen van locaties, faciliteiten en werkprocessen waar blootstelling aan chroom-6 zou 
kunnen hebben plaatsgevonden. Daarmee is dit onderdeel van het onderzoek succesvol afgerond bij alle 
drie de bedrijfsonderdelen KLM E&M, Transavia en RJC (voorheen Martinair).  

BEREIKEN (OUD-)MEDEWERKERS  

Naast bovengenoemde gesprekken, heeft de KLM Groep op 22 oktober 2020 een advertentie geplaatst in 
regionale bladen om (oud-)medewerkers te bereiken die werkzaam zijn geweest op een van de 
onderhoudsafdelingen van KLM E&M, Transavia en RJC (voorheen Martinair) voor deelname aan het 
onderzoek. Hier hebben ongeveer 250 (oud-)medewerkers op gereageerd, waarvan het merendeel 
informatie heeft gegeven over hun werkzaamheden en de periode waar ze op welke locatie(s) gewerkt 
hebben. Daarbij gaven zij aan op welke wijze ze zouden willen bijdragen aan het onderzoek.  

INTERVIEWS  

Op basis van functie en zogeheten ‘stabiele periodes’, dat is de aaneengesloten periode van dezelfde 
werkzaamheden op een locatie, is een representatief deel van deze medewerkers uitgenodigd voor 
deelname aan interviews. Deze interviews zijn bedoeld om in detail te bespreken welke werkzaamheden zij 
uitvoer(d)en, in welke periode en hoe er (in die tijd) wordt/werd omgegaan met eventuele blootstelling aan 
chroom-6 en het gebruik van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s). Een deel van deze interviews is 
inmiddels achter de rug, een ander deel wordt nog gepland.  
Daarnaast worden (oud-)medewerkers, die niet deelnemen aan de bovengenoemde interviews, gevraagd 
deel te nemen aan het onderzoek door middel van korte telefonische interviews of het verschaffen van 
specifieke informatie.  
De validatiecommissie observeert steekproefsgewijs het onderzoek en woont enkele interviews bij.  

VOLGENDE FASE  

In de volgende fase worden de onderzoeksresultaten vertaald naar de Job Exposure Matrix. Aan de hand 
van deze matrix kan bepaald worden welke mate van blootstelling een medewerker binnen de KLM Groep 
kan hebben ervaren.  
De validatiecommissie is betrokken bij de opbouw van deze matrix en kijkt mee met de ijking van het model 
met de beschikbare meetgegevens uit het verleden. Zij valideren vervolgens het resultaat als laatste stap in 
het onderzoek.  
Het gehele onderzoek is naar verwachting aan het einde van het tweede kwartaal van 2021 afgerond.  
De KLM Groep is in gesprek met de bonden over een compensatieregeling. 
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11-06-2021 UPDATE: VOORTGANG  

Zoals u weet wordt er binnen de KLM Groep onderzoek gedaan naar de mogelijke blootstelling van (oud-
)medewerkers aan chroom-6 bij de KLM Groep onderdelen KLM Engineering & Maintenance (E&M), 
Transavia en Regional Jet Center (RJC) en haar voorloper Martinair.  
Hierbij geven we een update over het onderzoek.  

AFRONDING ONDERZOEK  

Momenteel wordt het onafhankelijke blootstellingsonderzoek naar chroom-6 afgerond. Daarbij worden de 
onderzoeksresultaten vertaald naar een Job Exposure Matrix. In deze matrix staat weergegeven hoe lang 
bepaalde functies, in bepaalde perioden, mogelijk aan chroom-6 zijn blootgesteld. Aan de hand van deze 
matrix kan bepaald worden welke mate van blootstelling een medewerker binnen de KLM Groep kan 
hebben ervaren tijdens zijn/haar werkzaamheden. De onafhankelijke validatiecommissie, die de taak heeft 
controle op het onderzoek uit te voeren, is nauw betrokken bij de opbouw van de Job Exposure Matrix.  
Het onderzoeksteam presenteert naar verwachting eind juli het onderzoeksrapport aan de onafhankelijke 
validatiecommissie. Deze commissie beoordeelt het rapport. Daarbij bekijkt ze of het onderzoek 
onafhankelijk, integer en kwalitatief goed is uitgevoerd.  
Daarna worden de bestuurders van de KLM Groep, de Ondernemingsraad en de vakbonden geïnformeerd 
over het rapport en de conclusies van de validatiecommissie. Vervolgens brengt de KLM Groep ook  
(oud-)medewerkers op de hoogte.  

VOLGENDE STAPPEN  

Met de afronding van het onderzoek en de totstandkoming van de Job Exposure Matrix is de individuele 
blootstelling nog niet bepaald. Dit gebeurt in een volgende fase – naar verwachting in het derde kwartaal – 
waarbij een arts aan de hand van de matrix de individuele blootstelling aan chroom-6 beoordeelt. Op basis 
hiervan wordt beoordeeld of een (oud-)medewerker in aanmerking komt voor een collectieve 
compensatieregeling. Op dit moment werkt de KLM Groep samen met de vakbonden aan de inhoud van 
een transparante en begrijpelijke collectieve compensatieregeling.  
Mocht u zich alvast willen registreren om individueel beoordeeld te kunnen worden, dan kan dat op de 
chroom-6 informatiesite.  
We houden u op de hoogte van de vervolgstappen. 
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09-12-2021: ONDERZOEKSRAPPORT AANGEBODEN AAN VALIDATIECOMMISSIE  

 
Validatiecommissie (links), Onderzoeksteam (rechts) 

 
Iets later dan gepland, heeft het onderzoeksteam op 8 december het onderzoeksrapport aangeboden aan 
de onafhankelijke validatiecommissie. Het is nu aan de validatiecommissie om een oordeel uit te brengen 
op dit rapport. Daarbij bekijkt ze of het onderzoek onafhankelijk, integer en kwalitatief goed is uitgevoerd.  

ONDERZOEKSRAPPORT 

Het onderzoeksteam, bestaande uit gecertificeerde arbeidshygiënisten - werkzaam bij KLM Safety & 
Compliance Organisatie - heeft sinds 2019 gewerkt aan een blootstellingsonderzoek. Dit onderzoek had als 
doel om objectieve en gedetailleerde informatie te verzamelen, zodat een betrouwbare uitspraak kan 
worden gedaan over een mogelijke relatie tussen de werkzaamheden binnen de KLM Groep en 
blootstelling aan chroom-6 tijdens die werkzaamheden.  
 
In dit onderzoek heeft het onderzoeksteam gekeken naar de werkzaamheden en taken die gekoppeld zijn 
aan mogelijke blootstelling aan chroom-6. Daarna is bepaald op welke plekken, onder welke 
omstandigheden en binnen welke functies deze werkzaamheden zijn uitgevoerd. Tot slot is onderzocht 
welke functies zijdelings betrokken waren bij de werkzaamheden en mogelijk indirect zijn blootgesteld.  
De bevindingen komen samen in het gepresenteerde onderzoeksrapport.  

VERVOLGSTAPPEN  

De vervolgstappen zijn bijgewerkt in de onderstaande aangepaste tijdslijn.  
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De eerste gesprekken met de bonden over de inhoud van de collectieve compensatieregeling hebben 
plaatsgevonden en deze worden de komende periode voortgezet. Hierin worden de resultaten van het 
onderzoek en het oordeel van de validatiecommissie mee genomen. 

MEER INFORMATIE  

Wilt u weten hoe het ook al weer zat met het onderzoek en de organisatie ervan? Hier kunt u dat nog eens 
teruglezen. 
 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het informatiepunt via email: 
CR6informatie@klm.com. We houden u uiteraard op de hoogte. 
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26-01-2022: ONDERZOEKSRAPPORT BEOORDEELD: DE VERVOLGSTAPPEN  

De onafhankelijke validatiecommissie heeft het chroom-6 onderzoeksrapport beoordeeld en heeft 

aangegeven dat het onderzoek onafhankelijk, integer en kwalitatief goed is uitgevoerd. 

 

Vervolgens heeft de KLM Safety & Compliance Organisatie (SCO) - verantwoordelijk voor de uitvoering  

van het blootstellingsonderzoek - de bestuurders van de KLM Groep geïnformeerd over de inhoud van  

het rapport en de conclusies van de validatiecommissie. 

 

Het onderzoeksrapport is inmiddels ook gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de  

Ondernemingsraden, Medezeggenschap en de vakbonden. De volgende stap is het delen van het  

rapport met (oud-)medewerkers. 

 

Omdat het een omvangrijk rapport betreft dat ingewikkelde termen en bewoordingen bevat, werkt de  

KLM Groep aan een samenvatting in simpele taal die voor iedere (oud-)medewerker begrijpelijk is.  

Uiteraard stellen we daarbij ook het volledige rapport ter beschikking. Daarnaast gaan we  

informatiesessies voor (oud-)medewerkers van de KLM Groep organiseren om het rapport toe te lichten  

en vragen te beantwoorden.  

 

We verwachten het rapport en de samenvatting in februari te publiceren. Rond die periode zullen ook  

de informatiesessies plaatsvinden. De KLM Groep komt voor die tijd bij u terug met meer informatie. 

COLLECTIEVE COMPENSATIEREGELING 

De gesprekken met de bonden over de inhoud van de collectieve compensatieregeling lopen nog. Hierin  

worden de resultaten van het onderzoek en het oordeel van de validatiecommissie meegenomen. We  

verwachten in februari een indicatie te kunnen geven wanneer de regeling afgerond is en informeren u  

daar dan over. 

TIJDSLIJN 

 

MEER INFORMATIE 

Wilt u meer informatie over het onderzoek? Hier kunt u dat nog eens teruglezen. 

https://www.chroom6klmgroep.com/chroom-6/onderzoek-klm-groep/
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Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met het informatiepunt via email:  

CR6informatie@klm.com. We houden u op de hoogte. 

mailto:CR6informatie@klm.com

