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Wierum, 20 januari 2011
Betreft: financiële situatie van OPS-slachtoffers
Geachte commissie,
Middels dit schrijven verzoeken wij u ons in de gelegenheid te stellen, zo mogelijk op korte
termijn, een gesprek te voeren met uw commissie in verband met de financiële situatie van
OPS-slachtoffers. In dat gesprek willen wij u vragen ons te helpen in het vinden van een
oplossing voor de zwakke financiële situatie van deze groep ex werknemers met de
beroepsziekte OPS.
Het gaat om het volgende.
Zoals misschien bij u bekend, is sinds begin van de 90-er jaren de beroepsziekte OPS in
Nederland bekend en erkend. OPS ontstaat door blootstelling aan organische
oplosmiddelen. Oplosmiddelen tasten het centrale zenuwstelsel aan, waardoor ernstige
lichamelijke en psychische klachten ontstaan, met name geheugenverlies en
persoonlijkheidsstoornissen, en spier- en gewrichtsklachten. OPS komt dus voor bij
werknemers die met oplosmiddelen werken zoals o.a. schilders, drukkers, tapijtleggers.
Mede op aandringen van de Tweede Kamer is in het verleden gezorgd voor goede
diagnostiek en preventie, met name door een verbod op het gebruik van oplosmiddelen.
Daardoor komt OPS bijna niet meer voor. Het aantal (ex) werknemers met een diagnose
OPS bedraagt de laatste jaren ongeveer 10.
Onze zorg gaat ondertussen vooral uit naar de groep werknemers, 470 in totaal, die een
OPS diagnose heeft. Omdat ons signalen bereikten dat de financiële situatie van hen niet
erg positief is, hebben we de Universiteit van Amsterdam verzocht die situatie in kaart te
brengen. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat de financiële positie van deze groep
erg wankel is (zie bijlage voor rapport). De helft van de OPS-slachtoffers heeft een netto
maandinkomen op of onder bijstandsniveau. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat het
aansprakelijkheidsrecht OPS slachtoffers geen soelaas biedt. Slechts een kwart heeft, na
een procedure van gemiddeld 5 jaar of langer), een schadevergoeding ontvangen. De
meeste slachtoffers beginnen niet aan een dergelijke procedure gezien de kosten, de grote
kans op teleurstelling en het extra leed.
De slachtoffers van OPS worden op deze manier dubbel gestraft:. Aangezien in Nederland
jarenlang, tot 2000, zeer gevaarlijke oplosmiddelhoudende producten zijn toegestaan, heeft
deze groep ernstige gezondheidsschade opgelopen en daarnaast heeft diezelfde groep nu
te kampen met ernstige financiële malaise, die in de praktijk niet te verhalen valt.
De uitkomsten van dit onderzoek bevestigen ons in het idee dat een Fonds voor de (470)
OPS slachtoffers een goede oplossing zou kunnen zijn om hen financieel uit de problemen
te helpen. Een dergelijk fonds zou ons inziens primair gevuld moeten worden door
werkgevers, en ondersteund moeten worden door de rijksoverheid, daar beide partijen ons
inziens verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van deze problemen. Tegelijkertijd zouden
werknemers die gebruik maken van een dergelijk fonds afzien van een beroep op de
aansprakelijkheid van de werkgever, zodat werkgevers niet dubbel hoeven te betalen.
Op basis van het rapport hebben wij werkgeversorganisaties benaderd in branches, waarin
de slachtoffers werkzaam waren, met het verzoek een bijdrage te leveren aan een dergelijk
Fonds. Er zijn in de afgelopen tijd vele gesprekken gevoerd met deze organisaties.

Uiteindelijk hebben zij gemeend niet akkoord te kunnen gaan met een dergelijk Fonds, zoals
ook uit bijgaande brieven blijkt. Toon en inhoud van de brieven stellen ons erg teleur. Men
weigert categorisch om ook maar iets voor de slachtoffers te doen op financieel vlak.
Nu wenden we ons tot u als volksvertegenwoordigers, met het verzoek om te helpen deze
impasse te doorbreken. We kunnen ons voorstellen dat u de Minister verzoekt te laten
onderzoeken op welke wijze de financiële situatie van OPS slachtoffers enigszins kan
worden verbeterd. Ook zou ons inziens dit probleem vlotgetrokken kunnen worden als uw
commissie zelf besluit een dergelijk onderzoek uit te (laten) voeren. Vanzelfsprekend staan
wij ook open voor andere suggesties van uw kant.
Graag vernemen wij van u nader,
Met vriendelijke groet,
Namens de Vereniging OPS
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