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Sociaal-Economische Raad

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert het kabinet en
het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal 
en economisch beleid en over belangrijke wetgeving op 
sociaal-economisch terrein. Daarnaast heeft de SER bestuur-
lijke taken met betrekking tot de publiekrechtelijke bedrijfs-
organisatie (PBO), waaronder het toezicht op de product- en
bedrijfschappen. Ook is de SER betrokken bij de uitvoering 
van enkele wetten. 
 
De SER is in 1950 ingesteld bij de Wet op de bedrijfsorga-
nisatie (Wbo). Zitting in de SER hebben vertegenwoordigers 
van ondernemers en van werknemers, en kroonleden
(onafhankelijke deskundigen). De raad is een onafhankelijk 
orgaan dat door het gezamenlijke Nederlandse bedrijfsleven 
wordt gefinancierd.

De SER wordt bij de uitvoering van zijn functies bijgestaan 
door een aantal vaste en tijdelijke commissies. Enkele vaste 
commissies zijn onder bepaalde voorwaarden ook zelfstandig 
werkzaam.

Op www.ser.nl vindt u actuele informatie over de samenstel-
ling en de werkzaamheden van de SER en zijn commissies. 
Ook alle circa 1000 adviezen die sinds 1950 zijn verschenen, 
zijn daar op te zoeken. Adviezen van de laatste jaren zijn 
bovendien in gedrukte vorm verkrijgbaar.
Het SERmagazine brengt maandelijks nieuws en achtergrond-
informatie over de SER, de overlegeconomie en belangrijke 
sociaal-economische ontwikkelingen. 
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Commissie Arbeidsomstandigheden

Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
de heer drs. P. de Krom
Postbus 90801
2509 LV  DEN HAAG

BETREFT Voorlopige nanoreferentiewaarden voor synthetische
nanomaterialen

DEN HAAG 23 maart 2012 E-MAIL a.vanden.bosch@ser.nl
ONS KENMERK 12.00596/avdb/ipw TOESTELNUMMER +31 (0)70 3499 526
BIJLAGE(N) 3

Mijnheer de staatssecretaris,

In het voorjaar van 2009 heeft de commissie Arbeidsomstandigheden het SER-advies 
Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkplek aan de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) gezonden1. Het voorliggende advies is hierop een vervolg 
en uitwerking.

1. Synthetische nanomaterialen

De SER heeft in het advies uit 2009 onder andere aan de minister gevraagd om de 
Gezondheidsraad met voorrang te verzoeken gezondheidskundige grenswaarden af 
te leiden voor een aantal veelgebruikte nanodeeltjes. De Gezondheidsraad heeft in 
antwoord op dat verzoek aangegeven dat er te weinig wetenschappelijke kennis 
beschikbaar is voor het vaststellen van gezondheidskundig onderbouwde grens-
waarden.
Verder heeft de SER in zijn advies gepleit voor een early warning systeem, om de 
gezondheid te bewaken van werknemers die met gesynthetiseerde nanodeeltjes (de 
‘Engineered Nanoparticles’, ENP’s) werken. Over de mogelijke gezondheidseffecten 

1 SER (2009) Advies Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkplek, publ.nr. 2009/01.
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van blootstelling aan dergelijke deeltjes bestaan nog veel onzekerheden. Om die 
reden zijn op dit moment geen gezondheidskundige grenswaarden vast te stellen. 
Die onzekerheden beïnvloeden ook de mogelijkheden en toepassingen van een 
dergelijk early warning systeem.
Daarnaast leefde bij de minister van SZW de wens het gezondheidsbewakingssys-
teem te koppelen aan een blootstellingsregistratie. De Gezondheidsraad bereidt 
hierover op verzoek van de minister een advies voor dat in 2012 zal verschijnen.

In de tussentijd hebben de sociale partners niet stilgezeten. In het licht van het toe-
nemende gebruik van ENP’s in producten en de mogelijke gevaren voor de gezond-
heid, is het nodig om gezondheidsrisico’s te voorkomen. Normaal gesproken wordt 
de beroepsmatige blootstelling beoordeeld aan de hand van een aanvaardbare grens-
waarde, hetgeen ook voor nanodeeltjes uit nanomaterialen wenselijk is. Maar de 
huidige wetenschappelijke kennis is, zoals hiervoor al is aangegeven, te beperkt 
om een gezondheidskundige grenswaarde te kunnen afleiden voor nanodeeltjes. 

Dit ontbreken van grenswaarden in combinatie met het uitgangspunt ‘no data, no 
exposure’ betekent dat alle bedrijven maatregelen moeten nemen om blootstelling 
aan nanodeeltjes te voorkomen. Met het gebruik van tijdelijke nanoreferentiewaar-
den2, die gebaseerd zijn op het voorzorgsbeginsel, wordt een alternatieve oplossing 
voor dit probleem geboden.

Met betrekking tot deze voorlopige nanoreferentiewaarden (NRV’s) heeft de SER enkele 
aanbevelingen voor sociale partners en enkele aanbevelingen voor de overheid in dit 
advies opgenomen (zie paragraaf 3). 

2. Voorlopige nanoreferentiewaarden 

2.1  Aanleiding 

Naar aanleiding van genoemd SER-advies Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkplek 
heeft de toenmalige minister van SZW aan het RIVM-KIR-nano3 gevraagd om advies 
uit te brengen over de bruikbaarheid van nanoreferentiewaarden en het hierbij te 
hanteren concept. De minister heeft aan het RIVM-KIR-nano verzocht om bij het 
advies het deskundigenplatform Arbo te betrekken. In 2010 heeft het RIVM-KIR-nano 

2 In dit advies wordt ook de afkorting NRV’s afkomstig van nano-reference values gebruikt ter aanduiding van de 
nanoreferentiewaarden.

3 Kennis- en informatiepunt risico’s (KIR) nanotechnologie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
(RIVM).
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het rapport Tijdelijke nano-referentiewaarden: Bruikbaarheid van het concept en van de gepu-
bliceerde methoden uitgebracht. De uitkomst van het onderzoek, dat ten grondslag lag 
aan het RIVM-rapport, is dat het deskundigenplatform Arbo KIR-nano (DAKIR)4 gui-
dance values, zoals ontwikkeld door het IFA5  een interessante en aanvaardbare bena-
dering vindt om als basis te dienen voor de nanoreferentiewaarden. De methode van 
de IFA is vervolgens toegepast om tijdelijke (voorlopige) nanoreferentiewaarden af te 
leiden voor nanomaterialen. Deze waarden zijn dan uitsluitend bedoeld als pragma-
tische richtwaarden, en garanderen niet dat een blootstelling lager dan de nanorefe-
rentiewaarden veilig is6. 

Sociale partners7 hebben daarop de pilot nanoreferentiewaarden ontwikkeld die als 
doel had de haalbaarheid van voorlopige nanoreferentiewaarden in de praktijk te 
toetsen en op basis van die ervaringen eventueel verbeteringen in het concept van 
de nanoreferentiewaarden voor te stellen. 
In opdracht van sociale partners kregen de onderzoeksbureaus IVAM Universiteit 
van Amsterdam, Universiteit Twente en IndusTox Consult de opdracht om de pilot 
uit te voeren. De pilot vond plaats in de periode van april 2010 tot december 2011. 

De bevindingen van de pilot aangaande gewenste wijzigingen en aanvullingen op de 
voorlopige nanoreferentiewaarden uit het RIVM-rapport (gebaseerd op het IFA-con-
cept) zijn verwerkt in het Eindverslag Pilot Nanoreferentiewaarden8. Het Eindver-
slag is als Bijlage 1 bij dit advies gevoegd.

In de volgende subparagraaf zijn de voorlopige nanoreferentiewaarden voor vier 
klassen van synthetische nanomaterialen opgenomen met een toelichting. Deze 
voorlopige nanoreferentiewaarden verschillen op enkele punten van de voorlopige 
nanoreferentiewaarden zoals die zijn opgenomen in het RIVM-rapport (2010). 

2.2  De voorgestelde voorlopige referentiewaarden met toelichting

Op 10 november 2011 is de nano ad-hocwerkgroep van de subcommissie Grenswaar-
den Stoffen op de Werkplek (GSW)9 bijeengekomen om afspraken te maken tussen 

4 In het DAKIR participeren het RIVM, TNO, TU Delft, IRAS Universiteit van Utrecht, Hogeschool Zuyd en IVAM 
Universiteit van Amsterdam.

5 Institut für Arbeidsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (=IFA).
6 RIVM; S. Dekkers en C. de Heer (2010) Tijdelijke nano-referentiewaarden: Bruikbaarheid van het concept 

en van de gepubliceerde methoden , Utrecht: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
7 VNO-NCW, FNV en CNV.
8 FNV; VNO-NCW; CNV (2011) Pilot Nanoreferentiewaarden: Nanodeeltjes en de nanoreferentiewaarde in 

Nederlandse bedrijven;  Eindverslag, uitgevoerd door IVAM UvA, IndusTox Consult en de Universiteit Twente 
(rapportnr. NRV070 – 1126-o).
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de sociale partners over wat er wenselijk is ten aanzien van het toekomstig gebruik 
van voorlopige nanoreferentiewaarden voor (vier klassen van) ENP’s. 
Met de nanoreferentiewaarden wordt onderscheid gemaakt tussen redelijkerwijs te 
nemen maatregelen en alle mogelijk te maken technische maatregelen. Met ‘redelij-
kerwijs te nemen maatregelen’ wordt volgens de arbeidshygiënische strategie gezocht 
naar maatregelen en worden deze maatregelen beoordeeld op technische, organi-
satorische en economische haalbaarheid. Na deze toets wordt besloten welke beheers-
maatregelen ingezet zullen worden10. 

Met ‘alle mogelijk te maken technische maatregelen’ wordt het voorzorgsprincipe toe-
gepast. Alle stappen van de arbeidshygiënische strategie worden achtereenvolgens 
doorlopen en alle oplossingen die technisch en organisatorisch haalbaar zijn wor-
den ingevoerd. Het redelijkerwijsprincipe wordt in het laatste geval dus niet gebruikt.

2.3  Overweging bij gebruik van de NRV’s

Een overweging bij de afspraken over het gebruik van nanoreferentiewaarden is 
dat er in de buitenlucht altijd sprake is van een achtergrondconcentratie aan nano-
deeltjes van natuurlijke en antropogene oorsprong. Bovendien kunnen op de werk-
plek ook nanodeeltjes gevormd worden, werkproces-gegenereerde nanodeeltjes 
(de ‘Proces-Generated Nanoparticles’, PGNP’s). PGNP’s kunnen worden gevormd 
door elektrische apparatuur (engine-generated), door verbranding en verhitting 
(combustion-derived) en kunnen vrijkomen bij het gebruik van sommige ‘conventio-
nele’ componenten van producten waarin een fractie van deeltjes met nano-afmetin-
gen van ‘grofstoffelijke componenten’ aanwezig is. PGNP’s zijn in toxiciteit verge-
lijkbaar met synthetische nanodeeltjes (ook voor PGNP’s bestaan hierover nog vele 
onduidelijkheden) en het is waarschijnlijk dat ze onderling agglomereren of aggre-
geren met de synthetische nanodeeltjes11. De nanodeeltjes in de achtergrond en de 
PGNP’s zijn met (eenvoudige) meetapparatuur lastig te onderscheiden van de syn-
thetische nanomaterialen en worden veelal als één totaalconcentratie gemeten. 
Met een zorgvuldig meetprotocol is het veelal wel mogelijk enig onderscheid te 
maken, maar als men het onderscheid helder wil maken, dan zijn er uitgebreide 
en kostbare laboratoriumanalyses noodzakelijk.

9 Dit is een subcommissie van de SER-commissie Arbeidsomstandigheden. De samenstelling van de commissie 
Arbeidsomstandigheden en de werkgroep is opgenomen in Bijlage 3.

10 Zie ook: CNV; VNO-NCW; FNV (2010) Handleiding veilig werken met nanomaterialen en nanoproducten: Acht stap-
pen voor veilig werken met nanomaterialen, [z.p.]

11 Donaldson, K. Tran, L. Jimenez [et al.] (2005) Combustion-derived nanoparticles: a review of their toxicology follo-
wing inhalation exposure, Particle and Fibre Toxicology, 2005-21 Oct., pp. 2-10.
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Het concentratieverloop van synthetische nanodeeltjes in de werkpleklucht karak-
teriseert zich veelal door kortdurende hoge piekconcentraties. Voor een schemati-
sche opbouw van nanodeeltjes in de werklucht zie figuur 1.

Figuur 1 Schematische opbouw van nanodeeltjes in de werklucht

2.4  Afspraken sociale partners over NRV’s

In de onderstaande tabel (Tabel 1) zijn de afgesproken voorlopige nanoreferentie-
waarden voor vier klassen van ENP’s weergegeven.

Tabel 1 Nanoreferentiewaarden (NRV’s) voor vier klassen van synthetische nanomaterialen

Klasse Beschrijving Dichtheid NRV 
(8-uur tgg)

Voorbeelden 

1 Rigide, biopersistente nanovezels 
waarvoor asbestachtige effecten 
niet zijn uitgesloten 

- 0,01 vezels/cm3 

(= 10.000 vezels/m³)
SWCNT, MWCNT of vezelvormige 
metaaloxiden waarvoor asbest-
achtige niet zijn uitgesloten door
de fabrikant.

2 Biopersistente, granulaire 
nanomaterialen in de range 
van 1 en 100 nm

> 6000 kg/m³ 20.000 deeltjes/cm³ Ag, Au, CeO2, CoO, Fe, FexOy, La, 
Pb, Sb2O5, SnO2,

3 Biopersistente, granulaire  en 
vezelvormige nanomaterialen 
in de range van 1 en 100 nm 

< 6000 kg/m³ 40.000 deeltjes/cm³ Al2O3, SiO2, TiN, TiO2, ZnO, nanoklei 
Carbon Black, C60, dendrimeren, 
polystyreen
Nanovezels waarvoor asbestachtige 
effecten expliciet zijn uitgesloten

4 Niet-biopersistente granulaire 
nanomaterialen in de range van 
1 en 100 nm 

- Gangbare 
grenswaarde 

Vb.: vetten, keukenzout (=NaCl) 

Achtergrond

PGNPs

Nanodeeltjes uit 
conventionele 

component

Synthetische 
nanodeeltjes
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De concentratie van synthetische nanodeeltjes in de inademingslucht op de werk-
plek kan lager of hoger dan de NRV zijn, waarbij een verschillend handelingsper-
spectief van toepassing is. Dit is toegelicht in een stappenplan in tabel 2.

Tabel 2 Handelingsperspectief na toepassen van de NRV

Handelingsperspectief

Concentratie
< NRV

1. Metingen wijzen uit dat de 8-uur tijdgewogen gemiddelde concentratie van synthetische nanodeeltjes in de
inademingslucht (nanodeeltjes/cm3), gecorrigeerd voor de achtergrondconcentratie, lager is dan de NRV voor het
betreffende nanomateriaal.

2. In de inademingslucht kunnen nanodeeltjes voorkomen afkomstig van de in het proces gebruikte synthetische
nanomaterialen en er kunnen nanodeeltjes voorkomen die gevormd werden door de gebruikte procesappara-
tuur, of door toegepaste verhitting of verbrandingsprocessen. Tevens kunnen conventionele producten soms een
fractie nanodeeltjes bevatten die bij gebruik in de werklucht verspreid worden.

3. Verdere karakterisering (chemisch/fysische analyse) van de nanodeeltjes in de inademingslucht is niet nodig.
4. De aanbeveling is dat maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn, genomen worden (het zo laag mogelijk 

houden van de blootstelling aan kleine stofdeeltjes qua duur en omvang is leidend).
5. Herhaling van de blootstellingsmetingen bij wijziging van de procesvoering wordt aanbevolen.  

Concentratie
>NRV

1. Metingen wijzen uit dat de 8-uur tijdgewogen gemiddelde concentratie van synthetische nanodeeltjes in de
inademingslucht (nanodeeltjes/cm3), gecorrigeerd voor de achtergrondconcentratie, hoger is dan de NRV voor
het betreffende nanomateriaal.

2. In de inademingslucht kunnen nanodeeltjes voorkomen afkomstig van de in het proces gebruikte synthetische
nanomaterialen en er kunnen nanodeeltjes voorkomen die gevormd werden door de gebruikte procesappara-
tuur, of door toegepaste verhitting of verbrandingsprocessen. Tevens kunnen conventionele producten soms een
fractie nanodeeltjes bevatten die bij gebruik in de werklucht verspreid worden.

3. Het is nodig dat alle mogelijke technische maatregelen worden genomen om de blootstelling te reduceren tot
onder de NRV,
…..of…..

4. De samenstelling van de nanodeeltjes in de inademingslucht moet worden onderscheiden in synthetische nano-
deeltjes en PGNP’s (process-generated nanoparticles). Soms kan onderscheid gemaakt worden door toepassen
van een onderscheidende meetstrategie. Indien dit niet mogelijk is, moet het onderscheid gemaakt worden met
een nadere fysisch/chemische analyse.

5. Ingeval uit de nadere analyse blijkt dat de concentratie van de synthetische nanodeeltjes in de inademingslucht
lager is dan de NRV, dan is de aanbeveling dat maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn, genomen worden
(het zo laag mogelijk houden van de blootstelling aan kleine stofdeeltjes qua duur en omvang is leidend).

6. Ingeval uit de nadere analyse blijkt dat de concentratie van de synthetische nanodeeltjes in de inademingslucht
hoger is dan de NRV, dan zijn alle mogelijke technische maatregelen nodig om de blootstelling te reduceren tot
onder de NRV.

PGNP > NRV Het kan voorkomen dat uit de nadere fysisch/chemische analyse blijkt dat bij het productieproces PGNP’s vrijkomen in 
een concentratie hoger dan de NRV’s. Dit betekent dan dat er ook zonder het gebruik van synthetische nanomaterialen 
veel (andere) nanodeeltjes op de werkplek worden gevormd. Voor deze deeltjes is veelal (nog) geen grenswaarde 
vastgesteld, en tabel 1 voor de NRV’s is op deze deeltjes niet van toepassing. Het is wel aan te bevelen om maat-
regelen te nemen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de stofdeeltjes op de werkplek terug te dringen (het zo laag 
mogelijk houden van de blootstelling aan kleine stofdeeltjes qua duur en omvang is immers altijd beter voor de 
gezondheid).

Een uitzondering geldt voor stofdeeltjes waarvoor een gezondheidskundige grenswaarde is vastgesteld (bijvoor-
beeld lasrook). Voor die deeltjes wordt de gangbare grenswaarde gehanteerd.
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Het in tabel 2 geschetste handelingsperspectief is grafisch weergegeven in de vol-
gende figuur. Voor het vaststellen of de concentratie nanodeeltjes op de werkplek 
de NRV overschrijdt, kan de volgende meetstrategie gehanteerd worden (zie Figuur 2).

Figuur 2 Meetstrategie t.a.v. de concentratie van nanodeeltjes

Toelichting op figuur 2:
■ Meting van de werkplekconcentratie kan plaatsvinden overeenkomstig de stra-

tegie zoals beschreven in NEN-689. Hierin staat dat wordt voldaan aan het crite-
rium doeltreffende beheersing als er in 95 procent van de tijd geen overschrijding 
van de norm is (95-percentiel van de frequentieverdeling is < NRV). Bij één meting 
wordt vanwege de grote variabiliteit van de blootstelling veelal 10 procent van de 
norm gehanteerd om hieraan te voldoen. 

■ Een meetstrategie die onderscheid maakt tussen ENP’s en PGNP’s is bijvoorbeeld 
het uitvoeren van een meting bij ingeschakelde apparatuur zonder dat daarbij 
toepassing van nanomaterialen plaatsvindt, gevolgd door uitvoering van het pro-
ces met gebruik van nanomaterialen. Het verschil van de beide concentratieme-

Meting
werkplekconcentratie

Correctie achtergrond, 
+ berekening 8uur TGG

Onderscheidt synthetische 
nanodeeltjes en PGNP met 
meetstrategie

Onzeker of blootstelling aan NRV voldoet. 
Verdere chemisch/fysische karakterisering 
nanodeeltjes wenselijk

Meetstrategische  
onderscheiding niet mogelijk

Meetstrategisch  
onderscheid mogelijk

< NRV

ja

nee

Concentratie synthetische  
nanodeeltjes < NRV?

Voldoet aan NRV.
Geen verdere karakterisering 
noodzakelijk

Voldoet niet aan NRV.
Neem risicobeheersmaatregelen

> NRV
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tingen kan duiden op de emissie van synthetische nanodeeltjes (ook hier moet een 
zorgvuldige interpretatie van de situatie plaatsvinden).

2.5  Afspraken voor gebruik

Voor het gebruik van de voorlopige nanoreferentiewaarden hebben de sociale part-
ners de volgende afspraken gemaakt.

a. De nanoreferentiewaarden (NRV’s) zijn voorlopige grenswaarden (provisional NRV’s) 
voor de beoordeling van werkplekconcentraties van synthetische nanodeeltjes. 
De nanoreferentiewaarden zijn gebaseerd op een voorzorgsbenadering, waarbij het 
gaat om tijdelijke waarden. Deze worden vervangen zodra er voor de specifieke 
nanodeeltjes, of voor een groep van gelijksoortige nanodeeltjes, HBR-OEL’s (Health-
Based Recommended Occupational Exposure Limits) of DNEL’s (Derived No-Effect 
Levels), die in het kader van REACH worden opgesteld, beschikbaar komen.

b. De voorlopige nanoreferentiewaarde geeft een waarschuwingsniveau aan dat 
moet aanzetten tot risicomanagement van nanodeeltjes op de werkplek. Als de 
voorlopige nanoreferentiewaarde wordt overschreden, dan is dit een aanwijzing 
om de blootstelling van werknemers te verminderen. 

c. De voorlopige nanoreferentiewaarden zijn gedefinieerd als een 8-uurs tijdgewo-
gen gemiddelde concentratie (TGG-8 uur). De voorlopige nanoreferentiewaarde 
definieert een maximum-, generiek niveau voor de concentratie van syntheti-
sche nanodeeltjes in de werkplekatmosfeer. Het niveau is gecorrigeerd voor de 
achtergrondconcentratie en de PGNP’s. 

d. De PGNP’s worden niet als achtergrondconcentratie beschouwd, maar het wordt 
geadviseerd deze apart te beschouwen. Zolang de TGG-8 uur beneden de NRV 
blijft, kunnen de synthetische nanodeeltjes gezamenlijk met de PGNP’s worden 
beschouwd, zonder de deeltjes verder (fysisch/chemisch) te karakteriseren. Bij over-
schrijding van de NRV  is verdere karakterisering gewenst, zodat maatregelen op 
maat kunnen worden genomen. 

e. Bij de omgang met nanomaterialen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar 
zijn, geldt het principe ‘no data, no exposure’, waarbij de nadruk wordt gelegd op 
het voorkomen van blootstelling, oftewel de toepassing van het voorzorgsbegin-
sel. Het voorzorgsbeginsel impliceert dat de inspanning van de werkgever erop 
gericht dient te zijn blootstelling aan nanodeeltjes te voorkomen en – in gevallen 
waarin blootstelling onvermijdbaar is – de blootstelling qua duur en omvang 
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zo beperkt mogelijk te houden; met ander woorden minimaliseren van de 
blootstelling12.

f. Ook bij het werken met synthetische nanomaterialen is bestaande wet- en regel-
geving voor het werken met gevaarlijke stoffen van kracht. Mocht er bijvoorbeeld 
gewerkt worden met nanomaterialen waarvan het moedermateriaal CMR-eigen-
schappen13  heeft, of als het nanomateriaal zelf CMR-eigenschappen heeft, dan 
moet ook voldaan worden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. De meest 
strenge beheersmaatregel is leidend.

Hieronder volgen overige opmerkingen aangaande de NRV’s, de toepassing en het 
gebruik ervan.

Definitie
Voor de definitie van de NRV, met betrekking tot de afmeting van nanodeeltjes, 
wordt aangesloten bij de definitie van de Europese Commissie. De Commissie defi-
nieert 100nm als bovengrens voor de diameter van nanomateriaal14. Deze definitie 
beoogt helderheid te scheppen voor regelgeving en registratie. Zij geeft echter geen 
uitsluitsel over potentiële risico’s van nanodeeltjes. Een kanttekening hierbij is dat 
ook grotere agglomeraten met een afmeting boven 100nm een overeenkomstig 
nadelig gezondheidseffect kunnen veroorzaken en dat derhalve nanodeeltjes met 
een diameter groter dan 100nm niet zonder meer buiten beschouwing kunnen wor-
den gelaten in de risicobeoordeling. 

Bestaande grenswaarden 
Voor sommige deeltjesvormige concentraties in de werklucht bestaan gezondheid-
kundige grenswaarden. Dit betreft bijvoorbeeld lasrook. Ten overvloede zij hier 
opgemerkt dat voor die ‘stoffen’ de geldende grenswaarde wordt gehanteerd.

Beschikbaarheid meetapparatuur
Met recentelijk beschikbaar gekomen draagbare meetapparatuur voor de concen-
tratie van nanodeeltjes in de lucht, kan gedurende de werkzaamheden simultaan 
het concentratieverloop en de gemiddelde diameter van nanodeeltjes gemonsterd 

12 Zie SER (2009) Advies Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkplek, publ.nr. 2009/01,  p. 35.
13 CMR = carcinogeen, mutageen, reproductietoxisch.
14 COMMISSION RECOMMENDATION of 18 October 2011 on the definition of nanomaterial (2011/696/EU):

“‘Nanomaterial’ means a natural, incidental or manufactured material containing particles, in an unbound state or 
as an aggregate or as an agglomerate and where, for 50 % or more of the particles in the number size distribution, 
one or more external dimensions is in the size range 1 nm-100 nm. In specific cases and where warranted by con-
cerns for the environment, health, safety or competitiveness the number size distribution threshold of 50 % may 
be replaced by a threshold between 1 and 50 %.’’
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worden. Dit stelt bedrijven in de gelegenheid de voorlopige nanoreferentiewaarde 
toe te passen.

PCR en MOP  
Als handvat voor de communicatie van meetgegevens kan gebruikgemaakt worden 
van de Precaution Characterization Ratio (PCR) of de Margin of Precaution (MOP).

De PCR sluit aan bij het arbobeleid, terwijl de MOP aansluit bij de gebruikelijke ter-
minologie in het milieubeleid. Indien de PCR>1, dan is verdere karakterisering van de 
nanodeeltjes en een aanzet tot het nemen van risicobeperkende maatregelen gewenst. 

2.6  Initiatieven naar aanleiding van SER-advies uit 2009

Behalve dat sociale partners zich gezamenlijk hebben ingespannen om de voor-
lopige nanoreferentiewaarden die hierboven in de tabel (Tabel 1) zijn aangegeven, 
voor de vier klassen synthetische nanomaterialen vast te stellen, hebben zij sinds 
het SER-advies Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkplek uit 2009 veel activiteiten 
ondernomen, variërend van het vaststellen van nanoreferentiewaarden tot voor-
lichting aan werknemers. Een overzicht van de initiatieven met betrokkenheid van 
bedrijfsleven en/of vakbonden is in Bijlage 2 bij dit advies opgenomen. 

3. Aanbevelingen

De commissie Arbeidsomstandigheden beveelt op basis van het voorgaande de 
sociale partners aan:

■ Om de beschikbaarheid van voorlopige nanoreferentiewaarden als alternatief 
voor grenswaarden bij de beoordeling van risico’s op de werkplek actief onder 
de aandacht van de leden te brengen en het gebruik ervan te stimuleren;

■ Om de systematiek van de NRV’s op te nemen in het stappenplan van de Hand-
leiding veilig werken met nanomaterialen en -producten van CNV, VNO-NCW en FNV;

■ Om branchespecifieke ‘goede praktijken’ te ontwikkelen. Deze goede praktijken 
beschrijven op welke wijze veilig en aanvaardbaar met nanomaterialen kan wor-
den gewerkt. Om de voorlopige nanoreferentiewaarden en de goede praktijken 
te borgen is het voorts aan te bevelen beide op te nemen in de arbocatalogus.

PCR=                 en de  PCR=          .concentratie nanodeeltjes
NRV

1
   MOP
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Verder beveelt de commissie Arbeidsomstandigheden de overheid aan:

■ Om te onderzoeken of er voor de PGNP’s een grenswaarde kan worden vastge-
steld volgens de geëigende procedure. In Nederland hebben de grenswaarden 
voor beroepsmatige blootstelling een publieke ofwel een private status. Het 
is aannemelijk te stellen dat ENP’s een identificeerbare eigenaar hebben en 
daarom veelal thuishoren in het private stelsel (grenswaarden worden door 
bedrijven afgeleid). Mocht het zo zijn dat een specifiek synthetisch nanodeeltje 
kan worden geïdentificeerd als genotoxisch carcinogeen of als allergeen zonder 
drempelwaarde, dan dient voor dit nanodeeltje een publieke grenswaarde te 
worden afgeleid. Ook PGNP’s lijken als nanodeeltjes ‘zonder eigenaar’ thuis te 
horen in het publieke stelsel. 

■ Om de voorlopige nanoreferentiewaarden als alternatief voor het ontbreken van 
grenswaarden te erkennen bij bedrijfsinspecties. 

■ Om het gebruik van NRV’s door bedrijven actief te adviseren.

Met hoogachting,

F.B.J. Grapperhaus
Voorzitter

Mw. B.P.F.D. Hendrikx
Secretaris
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Rapport van sociale partners met betrekking tot activiteiten na SER-advies
Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkplek uit 2009

Inleiding: het advies Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkplek

In het advies Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkplek van maart 2009 is aange-
geven hoe om te gaan met de onzekerheden over de risico’s van synthetische, slecht 
afbreekbare nanodeeltjes in de beroepsmatige omgeving.

De veiligheid en de gezondheid van werknemers die op de werkvloer met nanodeel-
tjes werken, staan centraal. Primair is de werkgever daarvoor verantwoordelijk uit 
hoofde van de zorgplicht, neergelegd in de Arbowet. 
Uitgangspunt is dat stoffen met onzekere en of onbekende risico’s, waartoe ook 
nanodeeltjes behoren, behandeld moeten worden als gevaarlijke stoffen. Dat houdt 
in dat het beleid en de uitvoeringsmaatregelen in die gevallen gericht moeten zijn 
op het voorkomen of minimaliseren van de blootstelling van werknemers. Op deze 
manier wordt inhoud gegeven aan het voorzorgsbeginsel waartoe werkgevers ver-
plicht zijn om toe te passen. 

Ontplooide activiteiten

Om bedrijven handvatten te bieden voor een praktijkgerichte invulling van het 
voorzorgsbeginsel, is door werkgevers- en werknemersorganisaties, veelal in samen-
werking met de overheid, een aantal activiteiten ingezet. Deze zijn ontwikkeld en 
ten uitvoer gebracht naar aanleiding van het SER advies uit 2009. Hieronder wordt 
verslag gedaan van deze activiteiten.

Gebruik van nanoproducten in de Nederlandse bouwnijverheid

Op initiatief van FNV Bouw heeft Stichting Arbouw laten onderzoeken welke 
nanoproducten op dit moment in de Nederlandse bouwnijverheid gebruikt worden 
en of de gemiddelde werkgever of werknemer binnen de bouwnijverheid zich hier-
van bewust is. 
In de studie stonden de volgende vragen centraal:
■ Welke nanoproducten worden er anno 2009 gebruikt in de bouwnijverheid?
■ Vindt er bij het gebruik van deze nanoproducten blootstelling plaats aan 

engineered nanodeeltjes? 
■ Hoe verhoudt deze blootstelling zich tot de tijdelijke nanoreferentiewaarden?
■ Is de Control Banding Nanotool geschikt om toe te passen in de bouwnijverheid?
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Dit onderzoek borduurde voort op een Europese inventarisatie van deze producten 
in opdracht van de Europese werkgeversorganisatie FIEC1 en de Europese bouwbon-
den EFBWW2. Op een aantal werkplekken is onderzocht of er bij het werken met 
nanoproducten blootstelling aan nanodeeltjes optreedt. Hierbij is uitdrukkelijk 
gekeken naar “industrieel gemaakte nanodeeltjes”. De onderzochte werkzaamheden 
zijn beoordeeld met de ‘control banding nanotool’ systematiek. 
De conclusie van het onderzoek is dat het gebruik van nanoproducten in de Neder-
landse bouwnijverheid anno 2009 nog zeer beperkt is. Het gaat hierbij voorname-
lijk om “specialty” producten met titaniumdioxide, amorf silica, aluminiumoxide, 
zinkoxide, zilver, nanoklei of fluorkoolstofverbindingen als nanocomponent. 
Sommige van oudsher gebruikte pigmenten hebben echter ook nano-afmetingen. 
“Nanoproducten” worden doorgaans toegepast met traditionele apparatuur. 
De blootstelling aan nanodeeltjes is laag, zeker als die wordt beoordeeld als 8-uur 
tijdgewogen gemiddelde blootstelling. Die lage blootstelling is vooral terug te voe-
ren op de korte tijdsduur dat er met de nanoproducten in poedervorm wordt gewerkt. 
Zodra de nanomaterialen zijn opgenomen in een vloeistof (verf) of een pasta of 
slurry (bijv. mortel) vindt er nauwelijks nog verspreiding van de nanodeeltjes plaats 
in de werkatmosfeer. Wel is het zo dat er bij die kortdurende activiteiten met de poe-
ders sprake kan zijn van een kortdurende hoge blootstelling (piekblootstelling) aan 
nanodeeltjes. Het is sterk aan te bevelen om op die momenten blootstellingsbeper-
kende maatregelen te nemen. 
Ook moet er extra aandacht zijn voor de communicatie in de sector over nanotech-
nologie, nanoproducten en nanodeeltjes. Het bewustzijn is zo laag dat, voor zover 
er al kennis op de werkplek aanwezig is, het gebruik van nanomaterialen vooral 
geassocieerd wordt met hoge risico’s. Dit lijkt niet altijd terecht en behoeft een sterke 
nuancering die ten goede zal komen aan het veiligheidsbeleid op de werkplek.

Handleiding Veilig werken met nanomaterialen en nanoproducten

Werkgevers en werknemers hebben een praktische Handleiding Veilig werken met nano-
materialen en nanoproducten ontwikkeld. Met deze handleiding kunnen werkgevers en 
werknemers op een eenvoudige en snelle manier nagaan of extra maatregelen nodig 
om blootstelling aan nanomaterialen te beperken. Uitgangspunt in deze handleiding 
is dat nanomaterialen in verschillende gevarenklassen in te delen zijn. Hoe groter de 
gevaren voor de gezondheid zijn, des te meer maatregelen zijn nodig. Ook zijn bloot-

1 Dit is de European Construction Industry Federation.
2 European Federtion of Building and Woodworkers (EFBWW).
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stellingcategorieën gemaakt. Zo is in een voor de mens afgesloten ruimte minder 
gevaar aan blootstelling dan in een open ruimte. 
De handleiding is via internet beschikbaar voor ondernemers. Er is ook een Engels-
talige versie beschikbaar. De handleiding is buiten Nederland populair geworden 
en wordt door veel bedrijven en instellingen geraadpleegd.
De handleiding is met financiële steun van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid tot stand gekomen.

Pilot Nanoreferentiewaarden

Ondernemers zijn verplicht om op basis van gezondheidskundige grenswaarden al 
dan niet maatregelen te treffen. In het geval van nanomaterialen zijn er vooralsnog 
geen gezondheidkundige grenswaarden beschikbaar. 
Om deze redenen hebben werkgevers en werknemers voor een viertal klassen voor-
lopige grenswaarden gedefinieerd, de zogenaamde nanoreferentiewaarden (NRV’s). 
De NRV geeft een waarschuwingsniveau dat moet aanzetten tot risicomanagement 
van nanodeeltjes op de werkplek. Op deze manier kunnen werkgevers toch voldoen 
aan de verplichting om op basis van – in dit geval voorlopige – grenswaarden risico’s 
op de werkplek te beoordelen. De NRV geeft geen absolute garantie dat beneden deze 
grens de blootstelling veilig is, maar geeft wel een grens aan waarbij extra veiligheids-
maatregelen op zijn plaats zijn.
De beschikbaarheid van NRV’s als managementinstrumentarium bij beoordeling 
van risico’s wordt actief door werkgevers en werknemers onder de aandacht van de 
leden gebracht. Het gebruik van de NRV’s kan gecombineerd worden met het ont-
wikkelen van goede praktijken op branche niveau. Deze kunnen opgenomen wor-
den in de arbocatalogus van de betreffende branche.
Dit project is met financiële steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid tot stand gekomen. Het is afgerond eind van 2011 en heeft geleid tot een 
briefadvies van de SER over dit onderwerp aan de staatssecretaris van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid3.

Vakbondsactieplan Nanotechnologie

Het project wordt uitgevoerd door de Vakcentrale FNV, Bondgenoten FNV, ABVA-
KABO en FNV Bouw en heeft als doel het vergroten van de kennis en de mate van 
toepassing van deze kennis, over veiligheid en gezondheid bij het omgaan met nano-
materialen en -producten, bij werknemers en hun directe vertegenwoordigers. Het is de 

3 SER (2012) Advies Voorlopige nanoreferentiewaarden voor synthetische nanomaterialen, publ.nr. 2012/01
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bedoeling dat werknemers, waaronder kaderleden en OR-leden, hiermee worden 
aangezet tot het stellen van vragen aan hun werkgever, en anderzijds (deels) zélf kunnen 
beoordelen of er in hun bedrijf met nanomaterialen wordt gewerkt en, als dit het 
geval blijkt te zijn, na kunnen gaan of dit gebeurt volgens stand der techniek en 
waar nodig, het voorzorgsprincipe in acht wordt genomen. Er wordt gewerkt aan 
een voor werknemers begrijpelijke en aantrekkelijke, samenhangende set informa-
tie en hulpmiddelen. Hiermee kunnen zij zelf een meer actieve rol spelen in hun 
bedrijf, en kunnen zelf bijdragen aan een meer verantwoorde omgang met nanoma-
terialen volgens het voorzorgsprincipe. De hulpmiddelen worden niet van bovenaf 
vastgesteld en ontwikkeld, maar samen met de werknemers, op basis van hun eigen 
wensen en behoeften.
Er wordt binnen drie sectoren aan materiaal gewerkt:
■ binnen de betonconstructie en -reparatie en wegen, met producten als beton, 

cement en asfalt; 
■ binnen de autoschadeherstel en carrosseriebouw, met producten als lakken en 

onderhoudsmiddelen; en 
■ binnen Universitaire medische centra met als producten medicijnen en diag-

nosemethoden.
In alle sectoren vindt intensief overleg plaats met werknemersgroepen alsook met 
het management en andere betrokken disciplines (zoals bijv. medische staf).
Dit project is met financiële steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid tot stand gekomen. Het project wordt in de zomer van 2012 afgerond.

Blootstelling aan nanomaterialen in de verfketen

Om na te gaan welke informatie over risico’s voor milieu en werknemers in de verf-
keten beschikbaar is of beschikbaar te krijgen, heeft het ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu aan TNO en IVAM in 2011 opdracht verleend voor een eenjarig pro-
ject in de verfketen. In de stuurgroep van dit project is samengewerkt met de VVVF4, 
de FOCWA5 en FOSAG6, een aantal bedrijven uit de keten en het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij twee bedrijven is informatie over kennis 
voor risico’s van twee type nanomaterialen en, via metingen, mogelijke blootstel-
lingmomenten verzameld. Het project maakt zichtbaar op welke punten nog meer 
informatie nodig is. Ook geeft het project inzicht in de beweegredenen van bedrij-
ven om al dan niet mee te doen aan een dergelijk project. Het eindrapport wordt 

4 Vereniging van de Verf- en Drukinktindustrie (VVVF).
5 De Nederlandse vereniging van ondernemers in het carrosseriebedrijf.
6 De Koninklijke ondernemersorganisatie voor de schilders-, onderhouds-, metaalconserverings- en glasbranche.
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begin 2012 verwacht, waarna de conclusies en verzamelde informatie kunnen 
worden ingezet voor vervolgactiviteiten in de keten.
Dit project is met financiële steun van het Rijksbrede budget van Actieprogramma 
Nanotechnologie tot stand gekomen.

Stoffenmanager

TNO, ArboUnie en BECO hebben in opdracht van SZW een module nanomaterialen 
toegevoegd aan de stoffenmanager. Ondernemers kunnen op de gelijknamige web-
site op basis van de stand der kennis informatie vinden over risico’s van nanomate-
rialen en welke maatregelen zij moeten treffen. De stoffenmanager wordt de komende 
jaren verbeterd indien relevante informatie over veilig werken met nanomaterialen 
zich aandient.

Vraagbaak mkb

Onzekerheden in risico’s vormen een belemmering om nieuwe innovatieve toepas-
singen met nanomaterialen op de markt te brengen. Met name mkb-ondernemin-
gen hebben vaak geen eigen bronnen om deze risico’s te beoordelen. Met het pro-
ject ‘Vraagbaak MKB’ willen de overheid en het bedrijfsleven voorzien in deze lacune. 
In 2011 is Fase 1 van het project gestart waarbij de informatiebehoefte is geïnventa-
riseerd van mkb-bedrijven en  is verwerkt in kennisproducten (FAQ-lijsten en case-
beschrijvingen). In het voorjaar van 2012 wordt besloten of er voldoende inhoud 
en behoefte is om voor een tijdelijke periode de vraagbaak te operationaliseren 
m.b.v. bijvoorbeeld een ‘nanodeskundige’. Door de  hulp van TNO, RIVM en anderen 
kan hierbij relevante deskundigheid worden ingezet. Doel is vragen van mkb-bedrij-
ven over risico’s (en mogelijke invloed op de kansen) van nanomaterialen te beant-
woorden. 
Het project is tot stand gekomen in nauw overleg tussen NanoHouse enerzijds en 
de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid en van Infrastructuur en Milieu en VNO-NCW anderzijds. 
Dit project wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken, Land-
bouw en Innovatie.

Informatienetwerken

RIVM en TNO hebben veel informatie over gezondheidskundige risico’s in relatie tot 
nanotechnologie. TNO organiseert in opdracht van het ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid een netwerk van bedrijven die informatie uitwisselen 
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over de beheersing van de risico’s (maar ook over mogelijkheden van nanotechno-
logie) en de stand van kennis verspreiden. RIVM verzorgt  het KIR NANO, dat de over-
heid adviseert over risico’s van nanotechnologie, overheid en intermediairen infor-
meert, en over dit onderwerp signaleringsbrieven uitbrengt die ook voor bedrijven 
toegankelijk zijn.

Conclusie

Met de instrumenten die ontwikkeld zijn, worden bedrijven en werknemers in staat 
gesteld om gericht aanvullende maatregelen te treffen. Deze instrumenten worden 
onder de aandacht van werkgevers en werknemers gebracht middels bijeenkomsten 
van brancheorganisaties, websites van bedrijven, vakbonden en overheid.
Met deze genoemde activiteiten is op collectieve wijze invulling gegeven aan het voor-
zorgsbeginsel. Hierbij is goed samengewerkt tussen de sociale partners, overheden en 
kennisinstellingen. Voor de komende jaren zullen de instrumenten up to date gehou-
den worden. 
Over enkele jaren zijn nanomaterialen volwaardig onderdeel van REACH en de daar-
uit voortvloeiende veiligheidsmaatregelen en -informatiebladen. Op dat moment is 
voor dit dossier een structurele oplossing bereikt.
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Samenstelling Commissie Arbeidsomstandigheden (ARBO)

leden plaatsvervangende leden  

Onafhankelijke leden  
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vacature (MKB-Nederland) P.A. Schoormans (VNO-NCW)
J.A. van de Werken (MKB-Nederland) vacature (VNO-NCW)

Werknemersleden
mw. S. Baljeu (CNV)
mw. mr. C.C. de Boer (vakcentrale MHP) drs. E.R. Haket
mw. drs. R.A. Jurriëns (FNV vakcentrale) mw. H. Konijnenburg (FNVbg)
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vacature (CNV)
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mw. mr.drs. N.M. Piekaar (VSO) 
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Publicatieoverzicht  

Algemeen

De belangrijkste adviezen en rapporten van de SER komen in boekvorm uit.
Een jaarabonnement op deze publicaties kost  90,50. Losse exemplaren kosten
 7,50, tenzij anders aangegeven.
Van de meeste adviezen wordt een aparte samenvatting gemaakt, zowel in het 
Nederlands als in het Engels. Deze samenvattingen kunt u raadplegen op onze 
website. Sommige Engelstalige samenvattingen zijn ook beschikbaar in boekvorm 
en zijn gratis. De bibliografische gegevens vindt u op onze website. 
Het SERmagazine, met nieuws en opinies over de SER, de Stichting van de Arbeid 
en de overlegeconomie, verschijnt maandelijks. Een jaarabonnement is gratis. 
Een overzicht van alle SER-uitgaven vindt u op onze website (www.ser.nl).

1   Adviezen

Voorlopige nanoreferentiewaarden voor synthetische nanomaterialen
2012, 148 pp., ISBN 978-94-6134-035-1, bestelnr: 12/01

Medezeggenschap en (I)MVO
2011, 26 pp., ISBN 978-94-6134-033-7, bestelnr: 11/11

Ontwikkeling door duurzaam ondernemen
2011, 130 pp., ISBN 978-94-6134-032-0, bestelnr: 11/10

Grenswaarden voor asbest
2011, 22 pp., ISBN 978-94-6134-029-0, bestelnr: 11/09

Klachtenbehandeling aanstellingskeuringen
2011, 42 pp., ISBN 978-94-6134-027-6, bestelnr: 11/08

Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap
2011, 56 pp., ISBN 978-94-6134-025-2, bestelnr: 11/07

Tijden van de samenleving
2011, 124 pp., ISBN 978-94-6134-024-5, bestelnr: 11/06

Werk maken van baan-baanmobiliteit
2011, 166 pp., ISBN 978-94-6134-023-8, bestelnr: 11/05

Toekomst scholing en vorming leden ondernemingsraad
2011, 44 pp., ISBN 978-94-6134-022-1, bestelnr: 11/04

Bevolkingskrimp benoemen en benutten
2011, 200 pp., ISBN 978-94-6134-021-4, bestelnr: 11/03



146

Zelfstandigen en arbeidsomstandigheden
2011, 38 pp., ISBN 978-94-6134-020-7, bestelnr: 11/02

Toegang tot het recht voor de consument en de ondernemer
2011, 18 pp., ISBN 978-94-6134-018-4, bestelnr: 11/01

Meer chemie tussen groen en groei
2010, 132 pp., ISBN 978-94-6134-015-3, bestelnr: 10/05

Zzp’ers in beeld: Een integrale visie op zelfstandigen zonder personeel
2010, 208 pp., ISBN 978-94-6134-013-9, bestelnr: 10/04

Meer werken aan duurzame groei
2010, 200 pp., ISBN 978-94-6134-008-5, bestelnr: 10/03

ARIE-regeling
2010, 24 pp., ISBN 978-94-6134-002-3, bestelnr: 10/02

Advies Overheid én Markt: het resultaat telt! Voorbereiding bepalend voor succes
2010, 234 pp., ISBN 978-94-6134-001-6, bestelnr: 10/01

Benoemingsrecht Sociaal-Economische Raad 2010-2012
2009, 30 pp., ISBN 90-6587-994-3, bestelnr. 09/08

De winst van maatwerk: Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn
2009, 280 pp., ISBN 90-6587-992-7, bestelnr. 09/07

Aanpak inhaleerbare allergene stoffen op de werkplek
2009, 72 pp., ISBN 90-6587-991-9, bestelnr. 09/06

Consumentenrechten in de interne markt
2009, 120 pp., ISBN 90-6587-990-0, bestelnr. 09/05

Europa 2020: de nieuwe Lissabon-strategie
2009, 178 pp., ISBN 90-6587-989-7, bestelnr. 09/04

Diversiteit in het personeelsbestand
2009, 94 pp., ISBN 90-6587-988-9, bestelnr. 09/03

Een kwestie van gezond verstand
2009, 184 pp., ISBN 90-6587-986-2, bestelnr. 09/02

Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkplek
2009, 156 pp., ISBN 90-6587-984-6, bestelnr. 09/01

Duurzame globalisering: een wereld te winnen
2008, 334 pp., ISBN 90-6587-973-0, bestelnr. 08/06

Waarden van de Landbouw
2008, 106 pp., ISBN 90-6587-971-4, bestelnr. 08/05

Zuinig op de Randstad
2008, 82 pp., ISBN 90-6587-969-2, bestelnr. 08/04

Langdurige zorg verzekerd: toekomst van de AWBZ
2008, 288 pp., ISBN 90-6587-970-6, bestelnr. 08/03



147

Rapporten

Nieuwe EU-voorstellen Regulering en toezicht financiële sector
2010, 64 pp., ISBN 978-94-6134-006-1

CSED-rapport: Naar een integrale hervorming van de woningmarkt
2010, 124 pp., ISBN 978-94-6134-004-7

CSED-rapport: Met Europa meer groei
2004, 210 pp., ISBN 90-6587-880-7

Engelstalige publicaties

The Dutch Work Councils Act 
Information brochure, 2011, 38 pp., ISBN 978-94-6134-028-3 

The power of consultation: The Dutch consultative economy explained 
General brochure, 2010, 34 pp., ISBN 978-94-6134-011-5 

Europe 2020: The New Lisbon Strategy 
Abstract, 2009, 40 pp., ISBN 90-6587-991-9, orderno. 2009/04E

Nanoparticles in the Workplace: Health and Safety Precautions 
Translation wiht abridged appendices, 68 pp., ISBN 90-6587-987-0, orderno. 2009/01E 

Social and Economic Council’s Statement on International Corparate Social Responsibility
Statement, 2008, 91 pp., ISBN 90-6587-983-8

On sustainable globalisation: A world to be won
Abridged version, 2008, 132 pp., ISBN 90-6587-979-X, orderno. 2008/06E 

CAP Reform and Public Services of Agriculture
Abridged version, 2008, 52 pp., ISBN 90-6587-973-0, orderno. 2008/05E 

Overige publicaties

Leidraad personeelsvertegenwoordiging – met toelichting en bijlagen 
2010, 104 pp., ISBN 90-6587-998-6

Voorbeeldreglement Ondernemingsraden – met toelichting en bijlagen
2010, 264 pp., ISBN 90-6587-997-8

Alle uitgaven zijn te bestellen:
■ telefonisch bij de afdeling Verkoop (070 3499 505);
■ via de website (www.ser.nl);
■ door overmaking van de vermelde prijs op gironummer 333281 ten name van de 

SER te Den Haag, onder vermelding van het bestelnummer en de titel.



148

Colofon

Uitgave
Sociaal-Economische Raad
Bezuidenhoutseweg 60
Postbus 90405
2509 LK  Den Haag

T  070 3499 499
E  communicatie@ser.nl

www.ser.nl

Tekst
Samenstelling Commissie Arbeidsomstandigheden (ARBO)

Fotografie
Omslag: Shutterstock

Vormgeving en druk
2D3D, Den Haag (basisontwerp); Huisdrukkerij SER

© 2012, Sociaal-Economische Raad
Alle rechten voorbehouden
Overname van teksten is toegestaan onder bronvermelding.

ISBN 978-94-6134-035-1



SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Bezuidenhoutseweg 60 

Postbus 90405 

2509 LK  Den Haag

T  070 3499 499 

E communicatie@ser.nl

www.ser.nl

© 2012, Sociaal-Economische Raad

ISBN 978-94-6134-035-1 

K
C
M
Y

9 mm

9 mm

Voorlopige nanoreferentiew
aarden voor synthetische nanom

aterialen

Voorlopige  
nanoreferentiewaarden 
voor synthetische 
nanomaterialen

ADVIES 12/01 | Maart 2012


