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1.  Inleiding  
 

  
In deze aanvullende rapportage zijn voor een aantal functies waarvoor in de 

voorlichting aan medewerkers aanvullende informatie naar voren kwam een 
aangepaste werkomschrijving en trendlijn beschreven. Deze aanvullingen waren 
gewenst voor de HMV-plaatwerker van KLM Airframe, de composietmedewerker 

van KLM Component Services, alle functie bij RJC en de magazijn medewerker 
van Transavia. 

 
Op verzoek van diverse HMV-plaatwerkers van KLM Airframe is een uitgebreide 
werkomschrijving toegevoegd in bijlage 1. De medewerkers gaven aan in de 

samengevatte versie die opgenomen is in bijlage 5 van het historisch onderzoek 
naar de blootstelling aan chroom-6 binnen de KLM Groep onvoldoende 

herkenning te vinden voor hun eigen werkzaamheden. 
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2  Aanpassingen blootstelling op basis aanvullende informatie 
 

2.1 Functies met aanvullende gegevens uit infosessies 
Tijdens het toelichten van het onderzoek aan groepen medewerkers zijn door een 

aantal medewerkers aanvullingen aangedragen in de werktaken en 
werkomstandigheden die een aanpassing vroegen van de trendlijn van de 

blootstelling. Het betreft functies waarvoor geen of onvoldoende meetgegevens 
beschikbaar waren om een trendlijn vast te stellen met het statistisch model.  
Het is gebleken dat zelfs bij het interviewen van 14 medewerkers voor de HMV-

plaatwerker, vanuit de groep aanvullende informatie geleverd is, die aanpassing 
vraagt van de trendlijn. 

De functie waarvoor een aanpassing in de trendlijn aangebracht is zijn hieronder 
beschreven. Het betreft: 

A. HMV-plaatwerker (Airframe) 

B. Composietmedewerker (Component services) 
C. GWK, Schilder, plaatwerker en monteur (RJC) 

D. Magazijnmedewerker (Transavia) 
 

2.2 HMV-plaatwerker 
 

In het historisch blootstellingsonderzoek chroom-6 binnen de KLM Groep is per 

functie een berekening gemaakt van de blootstelling per jaar. Op basis van de 

beschikbare meetgegevens is een trend in de blootstelling vastgesteld. De 

verwachting is dat deze trend voor alle afdelingen van toepassing is. Dit is een 

vereenvoudiging van de werkelijkheid, maar geeft de best mogelijk schatting van 

de blootstelling.  

Tijdens het voorlichten van medewerkers over de resultaten van het onderzoek, 

hebben diverse plaatwerkers/constructiespecialisten aangegeven zich niet te 

herkennen in de beschrijving van de werkzaamheden en de trendlijn van de 

blootstelling. Diverse medewerkers die dit werk hebben verricht, zouden graag 

zien dat het verloop van de grafiek met de blootstellingsschattingen beter 

aansluit bij de omstandigheden tijdens het groot onderhoud (HMV).  

Het onderzoeksteam heeft om deze reden nog een keer gekeken naar de 

specifieke werkomstandigheden van een plaatwerker en constructiespecialist 

hangaar tijdens het HMV. Zie bijlage 1 voor een nadere uitwerking van de 

werkzaamheden en omstandigheden. 

 

Aangepaste trendlijn mogelijke blootstelling aan chroom-6 HMV 

plaatwerker 

Op basis van de beschrijving van de werkzaamheden en de meetgegevens voor 

taakmetingen bij de plaatwerkers is een aangepaste trendlijn opgesteld. In 
afbeelding 1 is zowel de eerder opgestelde trendlijn als de aangepaste trendlijn 
te zien. Belangrijk verschil is het hogere blootstellingsniveau op basis van de 

taakmetingen uit 1999. De trend in de blootstelling blijft hetzelfde, omdat deze 
vastgesteld is op basis van de algemene ontwikkelingen in het 

vliegtuigonderhoud, die ook bij HMV van toepassing was. 



 

5 

 

 

 
 
Afbeelding 1: Aangepaste trendlijn voor de HMV plaatwerker op basis van aanvullende 

input over werkzaamheden met blootstelling aan chroom-6 in microgram/3 per jaar. 

 

2.3 Composietmedewerker 
 

Uit de sessie met medewerkers is naar voren gekomen dat er al voor 1993 een 

groep medewerkers was die een afdeling vormden voor werkzaamheden met 

kunststoffen. Omdat het een groep plaatwerkers betrof met een specialisatie is 

deze niet in specifieke functielijsten naar voren gekomen. Ook is er nooit 

onderzoek gedaan naar deze groep in de periode voor 1991.  

Nu duidelijk is dat wel sprake was van een herkenbare eenheid van 

medewerkers, die specifiek belast was met deze taak, ook voor 1993, is het 

functieprofiel en de trendlijn voor blootstelling daarop aangepast. De trendlijn is 

vermeld in afbeelding 2.  

Oude tekst: 

Composiet 

medewerker 

Statistische beoordeling op basis 

van eigen metingen 

Niet van toepassing. 1992 – 2021 

 

Nieuwe beoordeling: 

Kunststoffen medewerker/ 

Composiet medewerker 

Statistische beoordeling op basis 

van eigen metingen 

In 1970 wordt de 

blootstelling als 2 

keer hoger 

ingeschat dan in 

1992, omdat 2 

keer zo lang werd 

geschuurd.  

1970 – 

2021 
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Voor de extrapolatie is alleen de taakduur meegenomen. Er was in 1992 in H14 

ook geen afzuiging. 

Beschrijving composietmedewerker aangepast aan nieuwe gegevens: 

Locatie 

In de kunststoffen afdeling in de REPA, en aan de vliegtuigen in de hangaars. 

Taken met chroom-6 blootstelling 

Schuren aan chroom-6 houdende oppervlakte lagen met handschuurmachines op 

lucht. Heel intensief, gemiddeld 4 uur per persoon per dag, omdat vliegtuigen 

helemaal gestript werden en veel delen geschuurd moesten worden. Op alle 

kunststofdelen in een vliegtuig was chroom-6 aangebracht.  

Werkomstandigheden 

In het begin was er geen afzuiging op de kunststoffenafdeling, later minimaal 

(heel beperkt effectief).  

 

Blootstelling (karakteristiek) 
Directe blootstelling aan chroom-6 houdend schuurstof  

 
PBM 

Eind jaren 80 kreeg men halfgelaatsmaskers. Daarvoor werd zonder 

adembescherming gewerkt of met stofkapjes. 

 

 
Afbeelding 2: Aangepaste trendlijn voor de composietmedewerker op basis van 

aanvullende input over werkzaamheden met blootstelling aan chroom-6 in microgram/3 

per jaar. 
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2.4 RJC 
Door het ontbreken van metingen in de periode voor 2019 kon geen historische 
doorrekening gemaakt worden van de blootstelling met het statistisch model. Uit 
de analyse van de meetgegevens bij KLM is naar voren gekomen dat de trend in 

de blootstelling aan chroom-6 voortkomt uit een veelheid aan ontwikkelingen. 
Hierbij lijkt de ontwikkeling in de frequentie en duur van het werk met chroom-6 

doorslaggevend te zijn voor de afname van de blootstelling.  
Deze afname is te verklaren door: 

- de vervanging van chroom-6 houdende producten voor alternatieven 

zonder chroom-6. 
- de toename van het gebruik van kunststof in de vliegtuigen, waardoor 

minder chroom-6 houdende primer ingezet hoefde te worden, 
- de verbeterde kwaliteit van de primers, waardoor de  intensiteit van het 

werken met chroom-6 afgenomen is. 

Daarnaast spelen de omstandigheden in de werkomgeving een rol bij de mate 
van blootstelling. Voor RJC is de tijdlijn voor deze ontwikkelingen niet identiek 

aan KLM. In de periode van werkzaamheden in hangaar 6 werd net als binnen de 
hele KLM Groep, relatief veel werk met chroom-6 in de hangaar uitgevoerd. Dit 

leidde tot een relatief hoge blootstellig voor iedereen die in de hangaar 
werkzaam was.  
Met de verhuizing naar H4/H32 in 1993 was sprake van een voorsprong op de 

situatie bij KLM. De shops in hangaar 32 waren relatief groot en voorzien van 
goede ventilatie. Hierdoor zou op basis van het aanvullend toepassen van 

correctiefactoren uit stoffenmanager de ingeschatte blootstelling aan chroom-6 
met 30 % kunnen dalen ten opzichte van de ontwikkeling bij KLM. Het verschil 
werd echter steeds kleiner, omdat ook KLM technische vernieuwingen toepaste 

rond die periode. Aangenomen is dat na 5 jaar de situatie weer gelijk was met de 
trend van KLM. 

Met de verhuizing in 2012 naar H73, werd de situatie minder positief, door de 
relatief kleine shops en mindere kwaliteit van de lokale afzuiging. Op basis van 
het toepassen van de correctiefactoren zou de verminderde lokale afzuiging en 

beperkte ruimte kunnen leiden tot een verdrievoudiging van de mogelijke 
blootstelling ten opzichte van KLM. 

In 2016 is middels indicatieve metingen met een DustTrak vastgesteld dat bij 
bepaalde taken sprake kon zijn van een relatief hoge taakblootstelling bij een 
klein deel van de werkzaamheden met chroom-6.  

Nadat in 2018 de verbouwing van de shops gereed was, is in 2019 middels 
stationaire metingen vastgesteld dat de blootstelling beheerst was tot ruim onder 

1 microgram/m3.  
Gezien de maatregelen die met de verbouwing van de shops gerealiseerd zijn, 
kon op basis van het toepassen van de blootstellingsmodellen verwacht worden 

dat de blootstelling in de periode tussen 2012 en 2018 ongeveer 3 maal zo hoog 
was als bij vergelijkbare functies binnen KLM.  

Daarmee is de totale ontwikkeling van de blootstelling binnen RJC door de jaren 
heen in eerste instantie mogelijk iets overschat in de periode 1993 – 2012 en 
iets onderschat in de periode 2012 – 2018. Na 2018 is de C-check uitgefaseerd 

en is de blootstelling versneld gedaald. Hiermee past de blootstelling naadloos op 
de metingen uitgevoerd in 2019 door RPS. 

 
In onderstaande afbeelding is eerst de in het rapport vermelde ontwikkeling in 
blootstelling aan chroom-6 uit de job exposure matrix geschetst en daarna de 

ontwikkeling met het toepassen van correctiefactoren voor de situatie in de 
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gebouwen van RJC/Martinair (H6, H4/32 en H73). Te zien is dat de invloed van 
de afwijkende omstandigheden niet groot is. In de uiteindelijke job exposure 

matrix is de gecorrigeerde versie opgenomen. 
 

 
  

 
Afbeelding 3: Aangepaste trendlijn voor de RJC-medewerkers op basis van aanvullende 

input over werkzaamheden met blootstelling aan chroom-6 in microgram/3 per jaar. 

 

 

Literatuur: 

RPS-blootstellingsonderzoek stof, chroom-6, zware metalen en oplosmiddelen in 

hangar 73, sept 2019 

KLM Health Services, Babs Douglas, Stofmetingen in de Sheet metal shop, de 

Paint shop, de Interior shop en de Tooling & Equipment shop, RJC, okt 2016. 
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2.5 Transavia 
Binnen Transavia is gebleken dat de magazijnmedewerker tot 1993 werkzaam 
was in de hangaar. Er was geen sprake van een afgesloten magazijn, maar een 
magazijn in de hangaar, waarbij de verfnevel via de open ruimte ongehinderd de 

medewerkers kon bereiken. Daarnaast werden door de magazijn medewerkers 
materialen gehaald en gebracht dicht bij de activiteiten, waar chroom-6 vrij kon 

komen. 
De blootstelling tijdens het werk in de hangaar is in de periode 1970 tot 1993 
voor de magazijnwerker gelijkgesteld aan die van de GWK. Omdat de GWK 

ongeveer de helft van de tijd op Schiphol centrum aan het werk was in het 
lijnonderhoud, is de mogelijke blootstelling voor de magazijnmedewerker 

tweemaal die van de GWK. Vanaf 1993 werkte de magazijnmedewerker in een 
afgesloten magazijn naast de hangaar en is de blootstelling één derde van de 
GWK. De magazijnmedewerker komt incidenteel in de hangaar en verwerkt 

incidenteel chroom-houdende materialen. 
In afbeelding 4 is de trendlijn voor de blootstelling van de magazijnmedewerker 

weergegeven. 
 

 
Afbeelding 4: Aangepaste trendlijn voor de magazijnmedewerker op basis van 

aanvullende input over werkzaamheden met blootstelling aan chroom-6 in microgram/3 

per jaar. 
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Bijlage 1: Bijgestelde JEM voor functies met aanvullende informatie 
jaar HMV/ 

decoschilder 
AF 

Composiet/ 
kunststof 
medewerker 
CS 

GWK/ 
monteur 
RJC 

Schilder/ 
paint 
shop RJC 

Plaat-
werker 
RJC 

Monteur 
engine/ 
mechnical 
RJC 

Interior/ 
electrical/ 
Tooling 
RJC 

Magazijn 
Trans 

1970 404.8 40.56 6.2 47.3 39.2 3.3 6.2 14.9 

1971 390.3 39.65 6.0 46.1 38.2 3.2 6.0 14.4 

1972 375.8 38.74 5.8 45.0 37.3 3.2 5.8 13.9 

1973 361.4 37.83 5.6 43.9 36.4 3.1 5.6 13.3 

1974 346.9 36.92 5.3 42.7 35.4 3.0 5.3 12.8 

1975 332.4 36.02 5.1 41.6 34.5 2.9 5.1 12.3 

1976 317.9 35.11 4.9 40.5 33.6 2.8 4.9 11.8 

1977 303.4 34.20 4.7 39.4 32.6 2.8 4.7 11.2 

1978 288.9 33.29 4.5 38.2 31.7 2.7 4.5 10.7 

1979 274.5 32.38 4.2 37.1 30.8 2.6 4.2 10.2 

1980 260.0 31.47 4.0 36.0 29.8 2.5 4.0 9.7 

1981 245.5 30.56 3.8 34.9 28.9 2.4 3.8 9.1 

1982 231.0 29.65 3.6 33.7 28.0 2.4 3.6 8.6 

1983 216.5 28.74 3.4 32.6 27.0 2.3 3.4 8.1 

1984 202.0 27.83 3.2 31.5 26.1 2.2 3.2 7.6 

1985 187.6 26.93 2.9 30.4 25.2 2.1 2.9 7.1 

1986 173.1 26.02 2.7 29.2 24.2 2.0 2.7 6.5 

1987 158.6 25.11 2.5 28.1 23.3 2.0 2.5 6.0 

1988 144.1 24.20 2.3 27.0 22.4 1.9 2.3 5.5 

1989 129.6 23.29 2.1 25.9 21.4 1.8 2.1 5.0 

1990 115.1 22.38 1.8 24.7 20.5 1.7 1.8 4.4 

1991 101.4 21.47 1.6 23.6 19.6 1.6 1.6 3.9 

1992 85.8 20.28 1.4 20.8 16.6 1.4 1.4 3.3 

1993 72.6 16.88 1.2 17.3 14.0 1.2 1.2 2.8 

1994 61.5 14.04 0.7 9.6 7.9 0.7 0.7 0.4 

1995 52.0 11.69 0.6 8.6 7.2 0.7 0.6 0.3 

1996 44.1 9.73 0.5 7.7 6.5 0.6 0.5 0.3 

1997 37.3 8.09 0.5 6.9 6.0 0.6 0.5 0.2 

1998 31.6 6.74 0.5 6.3 5.5 0.5 0.5 0.2 

1999 26.7 5.61 0.4 5.7 5.2 0.5 0.4 0.2 

2000 22.6 4.66 0.4 4.8 4.4 0.4 0.4 0.1 

2001 19.1 3.88 0.3 4.0 3.7 0.4 0.3 0.1 

2002 16.2 3.23 0.3 3.3 3.1 0.3 0.3 0.1 

2003 13.7 2.69 0.2 2.8 2.7 0.3 0.2 0.1 

2004 11.6 2.24 0.2 2.3 2.2 0.2 0.2 0.1 

2005 9.8 1.86 0.2 1.9 1.9 0.2 0.2 0.1 

2006 8.3 1.55 0.1 1.6 1.6 0.2 0.1 0.1 

2007 7.0 1.29 0.1 1.3 1.4 0.2 0.1 0.0 

2008 6.0 1.07 0.1 1.1 1.2 0.1 0.1 0.0 
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jaar HMV/ 
decoschilder 
AF 

Composiet/ 
kunststof 
medewerker 
CS 

GWK/ 
monteur 
RJC 

Schilder/ 
paint 
shop RJC 

Plaat-
werker 
RJC 

Monteur 
engine/ 
mechnical 
RJC 

Interior/ 
electrical/ 
Tooling 
RJC 

Magazijn 
Trans 

2009 5.0 0.89 0.1 0.9 1.0 0.1 0.1 0.0 

2010 4.3 0.74 0.1 0.8 0.8 0.1 0.1 0.0 

2011 3.6 0.62 0.1 0.6 0.7 0.1 0.1 0.0 

2012 3.1 0.51 0.0 0.5 0.6 0.1 0.0 0.0 

2013 2.6 0.43 0.1 1.3 1.5 0.2 0.1 0.0 

2014 2.2 0.36 0.1 1.1 1.3 0.2 0.1 0.0 

2015 1.9 0.30 0.1 0.9 1.1 0.1 0.1 0.0 

2016 1.6 0.25 0.1 0.8 0.9 0.1 0.1 0.0 

2017 1.3 0.21 0.1 0.6 0.8 0.1 0.1 0.0 

2018 1.1 0.17 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 

2019 1.0 0.14 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 

2020 0.8 0.11 0.0 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 

2021 0.6 0.08 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 
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Bijlage 2: Aangepaste werkomschrijving HMV-plaatwerker 
 

HMV 

HMV staat voor Heavy Maintenance Visit ofwel HMV of D-inspectie. Hierbij wordt 

het vliegtuig helemaal uit elkaar gehaald en de constructie gecontroleerd. Delen 
die aangetast zijn worden vervangen.  
 

Groot onderhoud aan een wide body is uitgevoerd tot 2013/2014. Voor een 
narrow body was dit tot 1990. 

 
Een HMV-cyclus van een wide body besloeg vier tot vijf weken. De eerste week 
werd het toestel schoongemaakt en leeggehaald. Onderdelen werden 

gedemonteerd, met name door de mechanische en cabine vliegtuigmonteurs 
(openen, toiletten eruit, keukens eruit, stoelen, bekleding, plafondbeplating). De 

middelste twee tot drie weken waren voor onderhoud en reparatie. Dat ging 
gepaard met intensieve mechanische bewerkingen aan chroom-6 houdende lagen 
door de plaatwerkers, schilders en sealers. Vaak werd het vliegtuig volledig 

overgespoten, door de schilders. In de laatste week werd het toestel weer 
opgebouwd. Hoe ouder het toestel was, hoe intensiever het HMV was en hoe 

langer het werk duurde.  
 
Monteurs, plaatwerkers, schilders, sealers en anderen werkten in elkaars 

nabijheid tijdens het HMV. 
 

 

1. HMV door de jaren heen 
 
Het HMV is in de loop van de jaren in verschillende hangars uitgevoerd onder 

wisselende omstandigheden. 
 

H8 (HMV tot 1977), H9 (HMV tot 1986) 
Ingeschat wordt dat de hoogste blootstellingen aan chroom-6 zijn opgetreden bij 
het HMV aan toestel DC8 in H8 en toestel DC9 in H9. Bij die toestellen is het 

onderhoudswerk bij het HMV het meest intensief, terwijl er geen voorzieningen 
waren zoals afzuiging, ruimteventilatie of andere voorzieningen bij schuren of 

schilderen. Er was geen aandacht voor persoonlijke beschermingsmiddelen of 
hygiëne. 
 

Er was voor de plaatwerkers veel te repareren als gevolg van corrosie en 
scheuren, met name bij de toiletten en galleys. Er werd dag in dag uit 

geschuurd, afgeblazen, geschuurd, afgeblazen etc. Medewerkers raakten 
dagelijks zichtbaar verontreinigd met schuur- en slijpstof. 
 

In het midden van H8 hing een groot plastic gordijn. Aan de ene kant van het 

gordijn spoten de schilders chroom-6 houdende verf op het toestel, in de nacht 

en in de pauzes. Aan de andere kant van het plastic werd gewerkt door collega’s 
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van andere disciplines. Met agressieve chemische stripper werd vrijwel alle verf 

van de romp verwijderd. De schilders hoefden daar niet veel aan te schuren. 

Daarnaast werden Alodine (vloeistof met chroom-6) en sealants (kit) verwijderd 

en aangebracht. Alodine werd aangebracht met doeken en bokkenpoten 

(kwasten).  

H11 vanaf 1977 

De DC8 werd uitgefaseerd en vervangen voor de Boeing 747 (B747). Daarmee 
verplaatste het HMV van de wide bodies van H8 in 1977 naar H11. 

Corrosievorming werd in de loop van de tijd steeds beter voorkomen, waardoor 
minder gerepareerd hoefde te worden. In de loop van de tijd kwam er meer 
aandacht voor chroom-6 bij schilderwerkzaamheden.  

 
Er was nog beperkt aandacht voor de risico’s van chroom-6 stof dat kon 

vrijkomen bij schuren en verspanend werk. De afzuigvoorzieningen waren 
beperkt. Er werd vaak geen adembescherming gedragen bij het vrijkomen van 
stof. Ook de persoonlijke en algemene hygiëne was onvoldoende. In 1986 is in 

H10 het onderhoud van de 737 gestart, de opvolger van de DC9. In H11 was in 
de baaien en in de vliegtuigen geen mechanische ruimteventilatie. 

 
Schilders schuurden en spoten regelmatig verf in de baaien terwijl collega’s van 
andere vakgroepen, zoals de HMV plaatwerkers, in de directe nabijheid aanwezig 

waren. De schilders waren dan bezig met: 
- reparaties van schilderwerk, bijvoorbeeld als er te dik gespoten was, of bij 

oneffenheden  
- matteren: het activeren van een verflaag als deze te lang was uitgehard 

voordat de volgende laag erop gespoten werd. Dit gebeurde meestal met 

de hand om niet door de verf heen te schuren 
- na reparaties van de plaatwerkers , dat waren kleinere oppervlakken 

- het schuren van verf op de delen waar afbijt niet was toegestaan, zoals op 
kunststofdelen, of waar de afbijt onvoldoende gewerkt had. Dit soort werk 

is in de loop van de tijd meer geworden. 
 
Het schuren en schilderen van grote oppervlakken van de romp werd 

overwegend ’s nachts en in het weekend gedaan, in de baaien. In H11 gebeurde 
dit vijf tot zes keer per maand. Overdag werd de buitenhuid voorbereid om in de 

nacht te kunnen spuiten. Ook werden losgehaalde vliegtuigdelen bewerkt in de 
schilderswerkplaats. 
 

Begin van de jaren ’80 werd door de schilders nog niet zoveel rekening gehouden 
met de collega’s van de andere vakgroepen. Later in de jaren ’80 werd dit beter. 

Het spuiten gebeurde meestal in nachtdienst tussen 1:30 en 2:00. Dat was de 
eerste pauze van de collega’s van de andere disciplines die in de nacht werkzaam 
waren in de hangar. Na het spuiten van de romp was de andere kant van de 

hangar slecht zichtbaar door de spuitnevel. Het duurde een paar uur voordat de 
spuitnevel weg was. Tijdens de tweede pauze tussen 4:30 tot 5:00 werd de 

volgende laag gespoten.  
 
In 1987 werd het meeste schuur- en spuitwerk nog in baai 1 van H11 uitgevoerd. 

Er was toen nog geen afzuiging op de schuurmachines. Alle delen die niet van 
het vliegtuig konden worden gehaald en niet (voldoende) gestript konden 
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worden, werden in de hangar geschuurd. Denk aan de richtingsroeren, 
kielvlakken, stabilo, spoilers, leading edges etc. Dat werd veelal in de nachtdienst 

gedaan. Soms gebeurde het overdag, dan kon het zijn dat de monteurs of 
plaatwerkers links bezig waren en de schilders rechts, of andersom. De 

gedemonteerde vliegtuigdelen gingen naar de schilderswerkplaats: flaps, cones, 
kano’s, pylons etc. Als er veel werk was werden onderdelen buiten de 
schilderswerkplaats in de hangar bewerkt. 

 
De werkomgeving in Baai 1 H11 was zwaar vervuild met chroom-6 door alle 

schuur- en schilderwerkzaamheden die zonder voorzieningen in de baai werden 
uitgevoerd. 
 

H14 vanaf 1992 tot 2013/14 (Einde HMV) 
In 1992 is H14 in gebruik genomen. Vanaf dat moment zijn geen complete 

vliegtuigen meer gespoten in andere hangars. Wel werden er in diverse baaien 
nog grote delen van het vliegtuig geschuurd en gespoten. 
 

In H14 was een speciale spuitbaai ingericht, baai 3. Deze was voorzien van een 
push-pull ventilatie, met een luchtstroom van het plafond naar beneden. De 

ventilatie was niet altijd naar behoren, waardoor de verfdamp en -nevel zich 
verspreidde buiten baai 3 naar de omringende ruimten.  
 

In de spuitbaai vonden bovenop de decoprojecten vanuit het groot onderhoud, 
ook aanvullende decoprojecten plaats. 

 
In baai 1 en 2 van H14 is ruimteventilatie aanwezig. Ondanks de aanwezigheid 
van een aparte schildersbaai, baai 3, werd ook in de baaien 1 en 2 geschuurd en 

gespoten. De schilders spoten vanaf de vloer en de dokken. Schuurstof en 
overspray kwam terecht op de vloer, het gereedschap en het equipment in baai 1 

en 2. Er werd regelmatig met perslucht schoongemaakt, waardoor het stof in de 
lucht kwam. 
 

Vanaf 2004/2005 vond het spuiten van de gehele romp alleen nog in de spuitbaai 
plaats. In baai 1 en 2 bleven tot het einde van het HMV andere intensieve 

spuitwerkzaamheden verricht worden. 
Grote spuitwerkzaamheden in baai 1 en 2 vonden overwegend in de weekenden 

en avonden plaats. Op vrijdagavond dekten de vliegtuigmonteurs al het 
equipment af. Maandagochtend werd het afdekplastic door de monteurs weer 
verwijderd. Dan waaide het stof zichtbaar de ruimte in.  

 
2003 introductie direct afgezogen gereedschap 

In 2003 is een geavanceerde schuurcabine (de ‘TNO cabine’) in gebruik genomen 
voor het schuren van vliegtuigdelen. Binnen de cabine is sprake van direct 
afgezogen schuurmachines.  

 
In dezelfde periode is voor een deel van de gereedschappen voor de 

plaatwerkers voor gebruik buiten de TNO cabine bronafzuiging geïntroduceerd 
die direct op het gereedschap kon worden aangesloten. Deze vorm van afzuiging 
heeft echter nooit goed gewerkt, omdat het moeilijk toe te passen was in hoeken 

en bolle gedeeltes en omdat koppelstukken vaak ontbraken. 
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Vanaf 2013/2014 HMV wide bodies uitbesteed 
Het decoteam zette nog wel de decoratiewerkzaamheden voort in baai 3 tot 

2016. De baai is daarna omgebouwd en in gebruik genomen als magazijn. 
 

Tot heden 
Tot op heden wordt in verband met reparaties geschuurd in baai 1 en 2.  
 

Afbijten 
Tot 1992 is een zwarte, agressieve chemische verf-stripper (afbijt) gebruikt. 

Daarmee werd vrijwel alle verf van de toestellen verwijderd door de schilders. De 
afbijt is in de loop van de tijd vervangen door mildere vormen op grond van 
milieu- en arbo-eisen. Deze verwijderde de verf minder goed. Ook is het 

aluminium van de buitenhuid in toenemende mate vervangen door kunststof, dat 
minder of niet afgebeten mocht worden. Zodoende bleef na de afbijtfase, steeds 

meer verf zitten dat eraf geschuurd moest worden.  
 
Verfsystemen 

Tot 1996 werden overwegend chroom-6 houdende verfsysteem toegepast (er 
werd begin jaren ’90 al wel getest met chromaatvrije primer). In 1996 werd op 

een B747 de tweede primer laag vervangen door een chroom-6 vrije primer, de 
Aviox CF Primer. In 1999 is de gehele romp van een B747 voorzien van chroom-
6 vrije primers van AKZO. 

Vanaf de PH-CKA zijn in 2008 zijn alle KLM-vliegtuigen voorzien van een chroom-
6 vrije verfsysteem aan de buitenkant, het zogenaamde Groene Verfsysteem: 

AKZO FC primers met Aviox topcoat. Daarna is het Mankiewicz verfsysteem 
geïntroduceerd dat nog minder schadelijk was. 
 

Vanaf 2008 werd bij het schilderen van (delen van) de buitenhuid van KLM 
toestellen geen chroom-6 meer toegepast. De chroom-6 kon/kan echter nog wel 

vrijkomen bij de mechanische bewerking van de buitenhuid: 
- van KLM toestellen met oudere verflagen, 

- van gerepareerde KLM toestellen; het was niet zeker of de onderdelen die 

waren gebruikt chromaatvrije oppervlakken hadden, 

- van toestellen van derden.  

Er werden meer externe dan KLM-toestellen gespoten. Voorbeelden van andere 

toestellen waren de hele vloot van Virgin en toestellen van Transavia, Cargo Jet 

en Midden-Oosten carriers zoals Emirates en Qatar. Hierbij werden vaak chroom-

6 houdende verfsystemen gebruikt. 

De schilders en plaatwerkers wisten bij het bewerken op voorhand nooit of ze wel 

of geen chroom-6 zouden aantreffen. Ze behandelden alles alsof het chroom-6 
houdende lagen betrof.  
 

Voor de binnenkant van de vliegtuigen wordt nog steeds een chroom-6 houdend 
verfsysteem toegepast, omdat hier geen alternatief voor toegestaan is. 

Naast de verfsystemen is ook chrom-6 bevattende sealant gebruikt, zoals de 
sealant(1436). Bij het aanbrengen en verwijderen van sealant zal weinig 
inhaleerbaar stof vrijkomen. Huidcontact zal wel optreden. 
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Blootstelling chroom-6  

 
Ontwikkeling blootstelling chroom-6 voor plaatwerkers op hoofdlijnen: 

Periode Jaren Omschrijving 

1 1970 – 1992 Werk in de hangaars (8,9,10,11,12), waarbij werkzaamheden als 
spuiten en schuren in de hangaars en bijbehorende shops 
uitgevoerd werden. Plaatwerkers helpen schilders regelmatig 
mee. 

2 1992 – 2013 Grootschalig herbeschilderen van de hele vliegtuigen werd 
grotendeels uitgevoerd in de decobaai in H14. Door extra 
decowerk en doordat ook nog gespoten werd buiten de 
decobaai is de blootstelling voor de plaatwerkers tot het einde 
van het HMV in 2013/2014 hoger dan in de periode daarna. 
Er zijn diverse beheersmaatregelen ingevoerd om 
stofblootstelling te reduceren, zoals afzuiging op het 
gereedschap zelf. Deze maatregelen zijn slechts mondjesmaat 
gebruikt. 
Vanaf 1996 bevat het stof bij het schuren van de buitenkant van 
het toestel steeds minder chroom-6, doordat chroomvrije 
primer en topcoat gebruikt wordt.  

3 2013 – 2016 Het groot onderhoud is uitbesteed. Het schuren van chroom-6 
houdende oppervlakken is voor de plaatwerkers sterk 
gereduceerd. 

4 2016 – heden Het decowerk is uitbesteed. De indirecte blootstelling aan 
spuitnevel en schuurstof van de schilders is hierdoor niet meer 
van toepassing. 
Extra aandacht voor optimaal gebruik afzuiging en PBM. 

 

Functie Blootstellingsniveau 1991 -2021 Extrapolatie van 1991 naar 1970 

Plaatwerker 
hangaar 

Werkplaats plaatwerker * 2 in 1999. De 
(taak)metingen van TNO uit 1999 geven aan 
dat de blootstelling gemiddeld over een 
werkdag voor een HMV plaatwerker (17 
microgram/m3) twee keer zo hoog ligt als 
voor de werkplaatsplaatwerker (8,6 
microgram/m3 op basis van de met 
metingen gemodelleerde blootstelling).  
 
De plaatwerker hangaar doet vergelijkbare 
taken als een werkplaatsplaatwerker, maar 
onder andere omstandigheden (minder 
gecontroleerde omstandigheden, minder 
afzuiging, indirecte blootstelling door 
schilders, in het verleden vaker zelf verf 
spuiten).  
 

De blootstelling in 1970 wordt 
ingeschat op viermaal de 
blootstelling in 1991, omdat er in 
1990 soms bronafzuiging (zoals een 
losse stofzuiger) bij het schuren 
werd toegepast. In 1970 was er nog 
geen bronafzuiging. Omdat de 
bronafzuiging niet optimaal werkte 
is een factor 1,33 toegekend. 
Hiernaast werd men in 1970 meer 
uitgeleend aan de schilders ten 
opzichte van 1990 (factor 3). De 
gemiddelde blootstelling in 1970 
wordt om deze redenen 4 keer 
hoger ingeschat dan in 1990. 
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Functie Blootstellingsniveau 1991 -2021 Extrapolatie van 1991 naar 1970 

Vanaf 1991 tot 2013 is ervoor gekozen de 
afname in blootstelling gelijk te laten lopen 
met de werkplaatsplaatwerker, maar dan op 
een hoger niveau.  Hoewel de taken en 
beheersmaatregelen in deze periode 
nagenoeg gelijk bleven, zijn er wel 
ontwikkeling in de verfsystemen. Er is in 
periode immers steeds minder vaak chroom-
6 aan het buitenkant van het toestel 
aanwezig.  
 
Er is aan de andere kant ook sprake geweest 
van perioden met pieken in het HMV werk 
en speciale projecten met veel verspanend 
werk. Men had in deze periode vaker te 
maken met chroom-6 houdend schuurstof 
dan voor 1992, omdat de afbijt minder 
agressief was en er meer geschuurd moest 
worden.  
 
Na 2013 wordt geen HMV werk meer 
uitgevoerd en wordt de blootstelling 
ingeschat op werkplaatsplaatwerker * 1,5. 

Constructie 
specialist 

Van 1970-1996: takenpakket vergelijkbaar 
met plaatwerker hangaar (*1) 
Van 1996-2016: plaatwerker hangaar * 0,5. 
Voor de helft werk vergelijkbaar met 
plaatwerker, verder geen taken met 
chroom-6 blootstelling. 
Vanaf 2016: plaatwerker hangaar * 0,25 
door toenemende administratietaken.  

Zie plaatwerker hangaar 
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Aangepast functieprofiel  

 

Functienamen: (Pool) plaatwerker hangaar, vliegtuigmaker  

2021: Aircraft Sheet metal worker & Construction Specialist. 

Plaatwerkers/constructiespecialisten repareren en onderhouden het plaatwerk 

aan de buitenkant en de binnenkant van de vliegtuigen. Daarbij worden 

oppervlakken mechanisch bewerkt om corrosie en verf te verwijderen en om 

delen te demonteren, passend te maken en weer te monteren.  

Dit functieprofiel geldt voor alle plaatwerkers en constructiespecialisten die in de 

hangaars werken. De werkplaatsplaatwerkers vallen niet onder dit profiel. 

Er is voor gekozen geen apart profiel te maken alleen voor HMV-werk, omdat 

tijdens het onderzoek bleek dat dit onderscheid niet goed te maken valt.  

Bij de berekening van de blootstelling is een worst case benadering 

aangehouden. Het HMV-werk en intensieve speciale projecten zijn als leidend 

genomen bij het berekenen van de blootstelling.  

Bij de duur van de taken is gekeken naar het gemiddelde over een langere 

periode. Tijdens het HMV zijn er weken waarin 6 uur op een dag geschuurd 

wordt, maar ook weken waarin het schuren veel minder intensief is. Bovendien is 

er ook niet altijd chroom-6 geschuurd. Het verfsysteem op de buitenkant van de 

toestellen is namelijk sinds 1996 steeds vaker chroom-6 vrij, ook bij niet KLM-

toestellen. 

Er wordt gemiddeld gezien ongeveer 80% van de tijd aan het toestel gewerkt en 

20% in een plaatwerkerij. Van de 80% aan het toestel wordt de helft van de tijd 

binnenin het toestel gewerkt en de helft aan de buitenkant. 

 Periode 1970 – 
1992 

1992 -2013 
(1992 naar H14) 

2013 -2016  (2013 
HMV uitbesteed) 

2016 - heden  
(Decowerk 
uitbesteed) 

Locatie H8 - H9 - H10 - H11 
- H12 
Hangaars en 
plaatwerkerijen 

H10 - H11 - H12 - H14 
Hangaars en 
werkplaatsen 

H10 - H11 - H12 - H14 
Hangaars en 
werkplaatsen 

H11 - H12 - H14 
Hangaars en 
werkplaatsen 

Taken met chroom-6 
en tijdsbesteding 

Gemiddeld per 
dag, over langere 
tijd gezien: 
Schuren (1 - 2 
uur/dag)  
Overige 
mechanische 
bewerking (2 - 3 
uur) 
Zelf verf spuiten 
(0,5 - 1 uur/dag). 
Tot 1992 
regelmatig 
schilders uithelpen 
bij 
personeelstekorten
. 

Gemiddeld per dag, 
over langere tijd 
gezien: 
Schuren (1 - 2 
uur/dag) 
Overige mechanische 
bewerking (2 - 3 
uur/dag) 
Zelf verf spuiten (0,5 - 
1 uur/dag). 
Incidenteel helpen in 
de decobaai. 
Werkomgeving 
reinigen met bezem 
en perslucht. 
Constructiespecialiste
n besteedden meer 
tijd aan administratie 
en controletaken.  

Gemiddeld per dag, 
over langere tijd 
gezien: 
Schuren (10 
minuten/dag) 
Overige mechanische 
bewerking (2 - 3 
uur/dag) 
Werkomgeving 
reinigen met bezem 
en perslucht. 
 
Constructiespecialiste
n besteedden meer 
tijd aan administratie 
en controletaken.  
Vanaf 96 van 50% 
aflopend naar 25% in 
2021. 

Gemiddeld per dag, 
over langere tijd 
gezien: 
Schuren (10 
minuten/dag) 
Overige mechanische 
bewerking (2 - 3 
uur/dag) 
 
 
 
Constructiespecialiste
n besteedden meer 
tijd aan administratie 
en controletaken.  
Vanaf 96 van 50% 
aflopend naar 25% in 
2021. 
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 Periode 1970 – 
1992 

1992 -2013 
(1992 naar H14) 

2013 -2016  (2013 
HMV uitbesteed) 

2016 - heden  
(Decowerk 
uitbesteed) 

Sealant 
aanbrengen en 
verwijderen. 
Alodine mixen en 
toepassen. 
Werkomgeving 
reinigen met 
bezem en 
perslucht. 
Incidenteel 
doorzagen heat-
exchangers. 
 

Voor ’96 >50% 
plaatwerk 
Vanaf 96 van 50% 
aflopend naar 25% in 
2021. 

Werkomstandighede
n 

Werken in hangaar 
H8 tot ‘77; geen 
mechanische 
ventilatie, dat 
kwam pas in 1992 
in H14. Men stond 
dicht op elkaar en 
er was destijds 
meer corrosie te 
repareren. 
 
Vanaf 1977 in 
hangaar 9 en 11 
(grote ruimte, geen 
mechanische 
ventilatie) en in 
plaatwerkerij 
(laatste jaren 
lokale afzuiging, 
weinig effectief. In 
H11 twee grote 
plaatwerkerijen 
voor de delen van 
het 
grootonderhoud 
(baai 1 
interieurdelen en 
baai 3 grote 
vliegtuigdelen). 
Daarnaast kleinere 
lokale 
werkplaatsen voor 
kleine reparaties. 
 
Werkplaats H11 bij 
baai 1 had geen 
afzuiging. 
H11 bij baai 3 
mobiele afzuiging 
(ca 20% effectief). 

Werken in hangaar en 
lokale werkplaatsen, 
met in de loop van tijd 
toename lokale 
afzuiging. 
 
2003: introductie 
afzuiging op 
gereedschappen, 
heeft nooit goed 
gewerkt.  
 
Soms gebruik van 
losse stofzuiger bij 
vrijkomen van stof. 
 
Ruimteventilatie in 
H14 baai 1 en 2. 

Werken in hangaar en 
lokale werkplaatsen, 
met in de loop van tijd 
toename lokale 
afzuiging. 
 
Regelmatig gebruik 
van losse stofzuiger bij 
vrijkomen van stof. 
 
Ruimteventilatie in 
H14 baai 1 en 2. 
 

Werken in hangaar en 
lokale werkplaatsen, 
met in de loop van tijd 
toename lokale 
afzuiging. 
 
Vaak gebruik van 
losse stofzuiger bij 
vrijkomen van stof. 
 
Ruimteventilatie in 
H14 baai 1 en 2. 

Blootstelling 
(karakteristiek) 

Directe 
blootstelling door 
eigen werk in 
hangaar en vanaf 
1977 werkplaatsen. 
 

Directe blootstelling 
door eigen werk. 
 
Bij meerdere grote 
modificatie- en 
reparatie 
programma’s hogere 

Directe blootstelling 
door eigen werk. 
 
Geregeld indirecte 
blootstelling aan 
schuurstof en/of 
spuitnevel van 

Directe blootstelling 
door eigen werk. 
 
Geregeld indirecte 
blootstelling aan 
schuurstof van collega 
plaatwerkers. 



 

20 

 

 Periode 1970 – 
1992 

1992 -2013 
(1992 naar H14) 

2013 -2016  (2013 
HMV uitbesteed) 

2016 - heden  
(Decowerk 
uitbesteed) 

Zeer vaak indirecte 
blootstelling aan 
schuurstof en/of 
spuitnevel van 
schilders en collega 
plaatwerkers.  
 
Geregeld contact 
met schuurstof van 
de schilders of 
collega 
plaatwerkers. 
 
Bij Alodine en 
toepassing veel 
huidblootstelling. 
Ook 
huidblootstelling 
door schuurstof en 
verfnevel. 
 
Bij uitleen aan het 
decoteam tot 
1992, directe 
blootstelling aan 
schuur- en 
spuitnevel. 

intensiteit chroom-6 
bewerkingen. 
 
Vaak indirecte 
blootstelling aan 
schuurstof en/of 
spuitnevel van 
schilders en collega 
plaatwerkers. 
 
Geregeld contact met 
schuurstof van de 
schilders of collega 
plaatwerkers. 
 
Bij Alodine en sealant 
toepassing 
huidblootstelling. Ook 
huidblootstelling door 
schuurstof en 
verfnevel. 

schilders en collega 
plaatwerkers. 
 
Geregeld contact met 
schuurstof van de 
schilders of collega 
plaatwerkers. 
 
Bij sealant toepassing 
huidblootstelling. Ook 
huidblootstelling door 
schuurstof en 
verfnevel. 

 
Geregeld contact met 
schuurstof van de 
collega plaatwerkers. 
 
Bij sealant toepassing 
huidblootstelling. Ook 
huidblootstelling door 
schuurstof en 
verfnevel. 

PBM Vanaf ca. 1985 
grofstof 
mondkapje. 
Gebruikt bij 
spuiten, nauwelijks 
bij schuren. 
Onbewust van 
risico.   

Halfgelaatsmasker,  
Rond 2000 introductie 
wegwerpoverall. 

Verschillende 
maskers, 
wegwerpoverall 
beschikbaar 

Overdukmasker 
beschikbaar. Extra 
aandacht voor 
bewustzijn. 

 Adembescherming 
- niet consequent 
toegepast 

Adembescherming - 
niet consequent 
toegepast 

Adembescherming - 
niet consequent 
toegepast 

Adembescherming - 
niet consequent 
toegepast 

Hygiëne Bij elkaar en 
zichzelf met 
perslucht de 
kleding vaak 
gereinigd.  
Met vervuilde 
kleding in 
restaurant. 
Eten en drinken op 
de werkplek. 
Roken op werkplek 
tot 2004. 
Kleding wassen via 
KLM (niet iedereen 
maakt hier gebruik 
van) 
 

Bij elkaar en zichzelf 
met perslucht de 
kleding vaak 
gereinigd.  
Met vervuilde kleding 
in restaurant. 
Eten en drinken op de 
werkplek. 
Roken op werkplek 
tot 2004.  
Kleding wassen via 
KLM (niet iedereen 
maakt hier gebruik 
van). 

Bij elkaar en zichzelf 
met perslucht de 
kleding vaak 
gereinigd.  
Met vervuilde kleding 
in restaurant. 
Eten en drinken op de 
werkplek.  
Kleding wassen via 
KLM (niet iedereen 
maakt hier gebruik 
van). 

In 2019/2020 een 
periode eten en 
drinken op de 
werkplek i.v.m. 
corona.  
Kleding wassen via 
KLM (niet iedereen 
maakt hier gebruik 
van). 

 


