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Op hernieuwd verzoek van de verschillende brancheorganisaties en bedrijven heeft de
subcommissie GSW in haar vergadering van 11 maart 2021 besloten de termijn van de
haalbaarheidstoets voor isocyanaten (alle di- en triisocyanaten) nogmaals te verlengen,
en wel tot 1 oktober 2021. Deze verlenging geldt alleen voor die bedrijven waar de
benodigde informatie om moverende redenen nog niet aanwezig is.
Bedrijven die de benodigde informatie wel hebben, wordt verzocht om deze gewoon
vóór 1 april 2021 aan te leveren.

De redenen voor de verlenging zijn onder meer:
- de complexiteit en lengte van de ketens; er is meer tijd nodig om bedrijven lager in

de keten te bereiken en te betrekken bij het onderzoek
- de lage voorgestelde grenswaarde waardoor de meetmethode die veelal is gebruikt

niet gevoelig genoeg is; huidige meetgegevens zijn hierdoor niet geschikt om de
haalbaarheid te toetsen en nieuwe metingen zijn nodig

- onvoldoende meetmogelijkheden in coronatijd.

Op de website van de SER vindt u de Richtlijn voor onderzoek naar haalbaarheid van
een voorgestelde grenswaarde voor branches en bedrijven waarin stapsgewijs de
haalbaarheidstoets wordt toegelicht.

Om te komen tot een onderbouwd standpunt over de haalbaarheid verzoeken wij u het
volgende stappenplan te hanteren:
- Selecteren van bedrijven - Bedrijven die informatie aanleveren dienen bij voorkeur

een afspiegeling te zijn van de sector en zij moeten in staat zijn om representatieve
gegevens tijdig aan te leveren.

- Verzoek aan bedrijven om informatie aan te leveren- De subcommissie heeft een
Rapportageformat ontwikkeld waarin wordt aangegeven welke gegevens er door
bedrijven dienen te worden aangeleverd. U kunt het Rapportageformat
haalbaarheidsonderzoek door bedrijven vinden op de website van de SER. U wordt
gevraagd om bedrijven in uw branche goed te informeren zodat ze de juiste
informatie aanleveren volgens het rapportageformat

- Rapportage - Samenvatten op brancheniveau en doorsturen rapportage naar het
SER secretariaat (d.theodori@ser.nl).

Aan de (branche)organisaties, Arbodiensten en overige organisaties
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Ondersteuning en informatie
SER-GSW heeft Royal HaskoningDHV gevraagd om u en de bedrijven te ondersteunen
in geval van onduidelijkheden in het proces. Royal HaskoningDHV kan:
- Assisteren bij het selecteren van bedrijven;
- Uitleg geven over het proces en de te volgen stappen;
- Toelichten welke gegevens dienen te worden verzameld, en
- Uitleg geven over het rapportageformat.

Het team bij Royal HaskoningDHV dat u kan ondersteunen is bereikbaar via het e-mail
adres: haalbaarheidstoets.isocyanaten.wps@nl.rhdhv.com

Voor informatie over de procedure kunt u terecht bij het SER secretariaat via
d.theodori@ser.nl en op 070 3499 685.

Voor hulp bij het verzamelen en interpreteren van gegevens dienen u en de bedrijven
zelf advies in te winnen bij uw arboadviseurs.

Reeds aanwezige informatie over de haalbaarheid van de voorgestelde grenswaarde
ontvangt de subcommissie graag vóór 1 april 2021.
Daar waar informatie nog ontbreekt, geldt dat deze vóór 1 oktober 2021 moet
worden aangeleverd.

drs. D.  Theodori
Senior beleidsmedewerker




