
Q&A’s CARC
Wat is CARC?
Chemical Agent Resistant Coating (CARC) is de benaming van een specifieke verfsoort die het 
reinigen van materieel na chemische besmetting beter mogelijk maakt. De verflagen (primer, 
coating) bestaan uit diverse bestanddelen. Het zijn mengsels van chemische stoffen.

Wat zijn POMS sites? 
De Prepositioned Organisational Material Storage (POMS)-sites waren locaties van de 
Amerikanen voor de opslag van vooruitgeschoven materieel ter voorbereiding op vijandigheden 
van het Warschau Pact. De voertuigen op deze locaties doorliepen voortdurend cyclisch 
onderhoud en verlieten de POMS-site alleen voor oefeningen. Op enkele locaties was er alleen 
sprake van opslag. Een onderdeel van dit onderhoud was het aanbrengen van verf/coatings/CARC.

Om welke locaties gaat het?
Het gaat om de POMS-sites Brunssum, Vriezenveen, Ter Apel, Eygelshoven en Coevorden. 

Wanneer zijn de POMS-sites in gebruik geweest? 
De POMS-sites zijn in gebruik geweest van 1984 tot 2007.

Defensie heeft aangegeven onderzoek te doen naar het gebruik van gevaarlijke stoffen op de voormalige 
POMS-sites, maar wat houdt het onderzoek nu precies in?
Momenteel worden 2 onderzoeken verricht: een historisch onderzoek naar de gezond heids-
risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen op de POMS-sites en een GGD-onderzoek naar 
de mate van veiligheid van het werken in de huidige situatie op de voormalige POMS-sites. 

Voor het historisch onderzoek verzamelt Defensie alle relevante historische gegevens en 
rapporten. Hiervoor wordt in archieven tot tientallen jaren terug gezocht. Daarmee is enige tijd 
gemoeid. Ook wordt oud-personeel geraadpleegd en opgeroepen om eventuele informatie die 
in hun bezit is beschikbaar te stellen. Het belangrijk om alle beschikbare informatie boven tafel 
te krijgen. De informatie wordt op internet beschikbaar gesteld, zodat alle betrokkenen hierin 
inzage hebben en mogelijk ontbrekende informatie kunnen aanleveren. 

Zodra deze inventarisatie is voltooid, wordt de informatie door een onafhankelijk instituut 
beoordeeld. Hieruit moet blijken of er sprake is geweest van normoverschrijdingen, of er een 
causaal verband bestaat tussen ziektebeelden en de mate van blootstelling en of er voldoende 
beschermingsmaatregelen zijn genomen. 



Naar verwachting zijn zowel de interne inventarisatie als het GGD-onderzoek voor het eind van 
2014 gereed. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoeveel tijd gemoeid is met de beoordeling 
door het onafhankelijke instituut.

Waarom duren de onderzoeken zo lang?
Deze onderzoeken zijn tijdrovend, zeker in de ogen van de betrokkenen die met acute 
gezondheidsklachten kampen. Dat is op de eerste plaats het gevolg van de complexiteit van het 
onderwerp en de zorgvuldigheid die geboden is. Het is ook tijdrovend, omdat het onderzoek zich 
over vele jaren uitstrekt.

Is het nog steeds risicovol om te werken op het terrein van de voormalige POMS sites? 
Er is geen direct vermoeden dat het werken op de voormalige POMS-sites een risico draagt. Om 
onrust onder medewerkers te kunnen wegnemen en zekerheid te bieden, doet de GGD Zuid-
Limburg onderzoek naar de actuele situatie op een aantal locaties. Hierdoor wordt uitsluitsel 
gegeven over de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en in welke mate 
dit gevolgen kan hebben voor de gezondheid.

Het GGD-onderzoek richt zich op de mate van veiligheid van het werken in de huidige situatie op de sites. 
Maar die sites waren toch gesloten? 
De voormalige POMS sites (werkplaatsen zelf) zijn gesloten, maar op de terreinen waar zij 
gevestigd waren, wordt nog wel gewerkt. Daarom wordt daar ook goed naar gekeken.

Werken er nu nog steeds mensen met CARC? 
Vanaf ongeveer 2001 heeft de landmacht andere primers gebruikt, zonder Chroom 6. De 
luchtmacht maakt nog wel gebruik van chroomhoudende verf. De vliegtuigindustrie schrijft dit 
nog steeds voor, vanwege de anti-carrosseriewerking van chroomhoudende verf. Voor het 
gebruik van deze verf/coatings gelden strikte veiligheidsmaatregelen. Vooralsnog is er niet voor 
alle chroomhoudende verf een bruikbaar alternatief. 

Ik heb ook met CARC gewerkt op de POMS-sites. Waar kan ik me laten registreren?
(Oud-)medewerkers van Defensie die op de POMS-sites met CARC werkten, kunnen zich laten 
registreren via het Zorgloket Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers bij het ABP, (045) 579 80 05 
of brdteamzc@abp.nl

Wat wordt er nu met de klachten van de melders gedaan?
De klachten van de melders worden geregistreerd door het ABP Zorgloket. De melders vullen 
hiervoor een uitgebreid vragenlijst. Aan de hand van de registraties kunnen we de melders rechts  -
treeks benaderen bij nieuwe informatie of als er vervolgacties moeten worden onder nomen. 
Daarnaast hebben de melders een brief ontvangen van Defensie met informatie over het 
onderzoek en een link naar de website van Defensie (www.defensie.nl/carc) voor meer informatie.


