
 

 
 
Aan de voorzitter en leden van de Vaste commissie Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van de Tweede Kamer, 

per e-mail: cie.szw@tweedekamer.nl  

 

Betreft: tegemoetkoming beroepsziekten door gevaarlijke stoffen: witte plekken 

 

Geachte voorzitter en leden, 

 

Het kreeg te weinig aandacht, maar het mag een doorbraak heten: het 

kabinetsstandpunt inzake het ‘rapport Heerts’, een tegemoetkoming aan getroffenen 

door een beroepsziekte als gevolg van gevaarlijke stoffen. Eindelijk komt er een 

structurele regeling die voor een aantal mensen met ernstige gezondheidsschade 

door werk een eind maakt aan de juridische en persoonlijke lijdensweg om erkenning 

te krijgen. Wij steunen deze inzet van harte. We zijn blij dat het na jaren slepende 

moeizame discussie gelukt is een gezamenlijke opvatting van centrale sociale 

partners te bereiken. 

Staatssecretaris Van 't Wout voorziet een operationele regeling niet eerder dan in de 

loop van 2022. Dat zal nog veel werk vragen. 

 

Onvolkomenheden vooralsnog pragmatisch aanpakken 

De huidige voornemens hebben ook zwakke punten. Dat betreft bijvoorbeeld de 

beperking tot beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Terecht is er een pleidooi om 

ook gezondheidsschade door andere beroepsziekten te betrekken. Wij begrijpen en 

steunen dat, tegelijk mag debat daarover géén vertraging geven in realisatie van de 

nu voorgenomen tegemoetkoming. Het overeenkomstige geldt voor kwesties als 

verbetering van de infrastructuur: het is belangrijk kennis vanuit de regeling breed te 

delen. Wezenlijk is ook sterker aanzetten van preventie op de werkvloer. De 

financiering via opslag op werkgeverspremies kan gerichter; de betrokkenheid van 

(sectorale) sociale partners moet ons inziens groter. Diverse punten verdienen 

aandacht maar mogen niet tot vertraging leiden. 

 

Punt van spanning 

Er is nog veel onduidelijk over onder meer de definitie van medisch aannemelijke 

beroepsziekten en dus over omvang van de groep. De staatssecretaris wil daarbij in 

het bijzonder de wetenschap betrekken. Echter, in het augustusoverleg 2020 wil hij al 
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duidelijkheid over financiering bereiken. We gaan ervan uit dat dat niet leidt tot 

beperkingen voor het overleg tussen experts. 

 

Wezenlijke witte plekken 

We signaleren dat het rapport Heerts én de brief van de staatssecretaris twee 

wezenlijke zaken open laten.  Komt er een tegemoetkoming  

● aan nabestaanden (zoals geldt in de regeling asbestslachtoffers), 

● voor gezondheidsschade waarvan getroffene hersteld is (denk aan contacteczeem 

dat vaak verdwijnt na stoppen van het schadelijke werk)? 

De staatssecretaris zou een verkenner aanstellen om tot voorstellen te komen voor 

een verbeterde infrastructuur voor de kennisborging rondom beroepsziekten. Het 

lijkt ons belangrijk dat de verkenner al een heldere opvatting van de staatssecretaris 

meekrijgt over deze twee punten. De bewindspersoon zou daartoe in september een 

werkconferentie van alle stakeholders kunnen beleggen. 

 

Per saldo 

Voor alle betrokkenen, getroffenen voorop, vereenvoudigt dit alles veel problematiek 

rond (h)erkenning van beroepsziekten. Wij werken al aan de opgave voor de 

arboprofessionals: steun bij de route naar de tegemoetkoming, preventie van de 

oorzaken, alertie voor bredere en nieuw opkomende bedreiging van gezondheid in 

werk, advisering gericht op intrinsieke motivatie voor preventie. We zullen de 

staatssecretaris graag helpen bij de verantwoordelijkheid die hij op zich neemt: géén 

teleurstelling in de loop van 2022 voor getroffenen door beroepsziekten als gevolg 

van gevaarlijke stoffen.  

 

Gaarne zijn wij bereid tot nadere toelichting of het beantwoorden van eventuele 

vragen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

mr. drs. R.H.J. de Vries, voorzitter Kwaliteit op Maat 
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