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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. Ook is de SER betrokken bij de uitvoering 
van enkele wetten.

De SER is in 1950 bij wet ingesteld. 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.

Actuele informatie over de samenstelling en de werkzaamheden van de SER en 
zijn commissies, persberichten en het laatste nieuws zijn te vinden op de website 
van de SER. Ook alle adviezen die sinds 1950 zijn verschenen, zijn daar te vinden. 
Adviezen van de laatste jaren zijn ook in gedrukte vorm verkrijgbaar.
Het SERmagazine brengt maandelijks nieuws en achtergrondinformatie over de 
SER, de overlegeconomie en belangrijke sociaal-economische ontwikkelingen.
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Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
mevrouw drs. T van Ark
Postbus 90801
2509 LV  DEN HAAG

BETREFT Advies grenswaarde vinylchloridemonomeer (VCM)

DEN HAAG 21 juni 2019 E-MAIL d.theodori@ser.nl
ONS KENMERK 19.46424/DT/nb TOESTELNUMMER 070 3499 685
BIJLAGE(N)

Mevrouw de staatssecretaris,

In het kader van het wettelijke grenswaardestelsel dat per 1 januari 2007 is inge-
voerd, adviseert de subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW)1 
van de Sociaal-Economische Raad u over de invoering van wettelijke grenswaarden 
voor genotoxisch kankerverwekkende stoffen en over inhaleerbare allergene stoffen 
waarvoor geen veilige drempelwaarde kan worden vastgesteld. 

Dit advies betreft een grenswaarde voor vinylchloridemonomeer, een genotoxisch 
carcinogene stof waarvoor geen veilige drempelwaarde kan worden vastgesteld. 

Vinylchloridemonomeer (VCM) wordt gebruikt bij de productie van de kunststof 
polyvinylchloride (PVC). Het is een zogenaamde intermediaire stof die niet kan 
worden vervangen, althans niet zolang er PVC wordt geproduceerd. Beroepsmatige 
blootstelling aan VCM kan leiden tot leverkanker. Dit is een risico voor werknemers 
in de kunststofindustrie die met deze verbinding in aanraking komen. Het gaat 
hierbij om personeel dat op dagelijkse basis in de fabrieken werkzaam is en om 
werknemers betrokken bij onderhoudswerkzaamheden. In Nederland worden bij 
reguliere werkzaamheden ruim 200 werknemers blootgesteld aan de stof. Daar-
naast kunnen nog eens 400 werknemers aan VCM worden blootgesteld tijdens 
periodieke onderhoudswerkzaamheden. 

1 De samenstelling van de subcommissie GSW is als bijlage aan dit advies toegevoegd.



8

De huidige wettelijke grenswaarde voor de stof in Nederland is 7,77 mg/m³
TGG-8uur.  In Richtlijn 2017/2398 van het Europees Parlement en de Raad 
van 12 december 2017 wordt een scherpere grenswaarden voorgeschreven 
van 2,6 mg/m³2. 
In 2017 bracht de Gezondheidsraad3 een advies uit over VCM met een streefwaarde 
van 0,65mg/m³. 

Volgens nationaal beleid worden grenswaarden voor carcinogene stoffen zonder 
drempelwaarde zoals VCM indien mogelijk gesteld op het zogenaamde streefrisico-
niveau4. De subcommissie GSW heeft getoetst of het door de Gezondheidsraad 
geadviseerde streefrisiconiveau haalbaar is. 
 
Haalbaarheidstoets
Overeenkomstig de gebruikelijke procedure heeft de subcommissie de haalbaar-
heidstoets gestart op 1 maart 2018. De reactietermijn is twee keer verlengd op
verzoek van de Stuurgroep PVC & Ketenbeheer. 

De input van de Stuurgroep (schriftelijke input in april 2019) leverde informatie 
over de haalbaarheid van de grenswaarde in de praktijk aan de hand van analyses 
van metingen bij industriële productie van VCM en productie van PVC. Volgens de 
onderzoekers is blootstelling bij andere delen van de keten, zoals bij PVC-verwer-
king verwaarloosbaar. De data over blootstelling bij industriële productie zijn 
afkomstig uit de periode 2013-2017 en hebben betrekking op reguliere werkzaam-
heden en onderhoud tijdens (deel)stops alsook niet regulier onderhoud.

Volgens de analyse van de Stuurgroep is het aannemelijk dat de invoering van 
de streefwaarde van 0,65 mg/m³ op dit moment niet haalbaar is. De waarde van 
0,65 mg/m³ wordt nu op veel momenten overschreden; dit geldt in mindere mate 
voor de nieuwe Europese grenswaarde van 2,6 mg/m³. Situaties van hoge bloot-
stelling ontstaan door diffuse emissies en met name bij periodiek onderhoud. Een 
wettelijke grenswaarde op het niveau van de streefwaarde zou betekenen dat werk-
nemers langdurig adembeschermingsmiddelen moeten dragen bij het uitvoeren 
van bepaalde taken. Overall concludeert de Stuurgroep dat het aannemelijk is dat 

2 Directive (EU) 2017/2398 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 amending Directive 
2004/37/EC on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens or mutagens at work, 
OJ L 345, 27.12.2017, p.87.

3 Health Council of the Netherlands. Vinyl chloride monomer - Health-based calculated occupational cancer risk 
values. The Hague: Health Council of the Netherlands, 2017; publication no. 2017/01.

4 Het streefrisiconiveau komt overeen met 4 extra gevallen door kanker als gevolg van beroepsmatige blootstelling, 
bovenop het aantal gevallen per 100.000 sterfgevallen in de algemene bevolking. 
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bij het hanteren van een de Europese grenswaarde van 2,6 mg/m³, de gemiddelde 
blootstelling zowel bij reguliere als bij onderhoudswerkzaamheden, uitkomt onder 
de streefwaarde van 0,65 mg/m³. 

Advies
Invoering van de streefwaarde lijkt vooralsnog niet haalbaar. Invoering van de Euro-
pese grenswaarde betekent een verlaging van de huidige wettelijke grenswaarde. 
Relevant is hier dat de Europese grenswaarde onder de gehanteerde verbodswaarde 
ligt en een factor vier hoger is dan de beoogde streefwaarde. Daarnaast acht de sub-
commissie van belang dat invoering van de Europese grenswaarde in Nederland 
betekent dat de industrie maatregelen moet nemen om de huidige blootstelling te 
reduceren.

De subcommissie GSW adviseert u daarom om als wettelijke grenswaarde in te 
voeren voor vinylchloridemonomeer: 2,6 mg/m3 als TGG-8uur. Dat is in lijn met 
de grenswaarde die wordt voorgeschreven door de hiervoor genoemde Europese 
Richtlijn.

Hoogachtend

prof.mr. S. Klosse 
voorzitter 
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