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Verlagingresp.wijziging van bestaandeMAC-waardenen invoering
nieuwe MAC-waarden (bestuurlijke grenswaarden)

Mijnheer de Staatssecretaris,
Overeenkomstigde werkwijze ten aanzienvan het al dan niet overnemenvan
wijzigingen van buitenlandseMAC-waarden heeft de SubcommissieMAC-waarden
SER de wijzigingen in de volgende buitenlandselijsten - ten opzichte van het
voorgaandejaar - geïnventariseerd:
de Engelse lijst van OccupationalExposure Limits van 1998 en 1999 (EH
40/98 en 40/99);
de Duitse MAK-lijst van 1997, 1998 en 1999 (DFG).
Tevensheeft de subcommissiedaarbij betrokken de (gepubliceerde)adviezenvan het
Scientific Committee for OccupationalExposureLimits (SCOEL) van de Europese
Commissie.
Voorzover sprake is van een afwijking ten opzichte van de in ons land gehanteerde
waarde(n) én de betreffende stof niet op het werkprogramma tot vaststelling van
wettelijke grenswaardenstaat dan wel (inmiddels) is afgehandeld,is de voorgenomen
overnamevan de wijzigingen in voornoemdelijsten alsmedede SCOEL-waarden
getoetstop haalbaarheidin de praktijk.
Naast het gebruikelijke achterbanberaadvia de centrale organisatiesvan werkgevers- en
werknemersorganisaties,zijn de brancheorganisatiesen Arbodiensten in het kader van
de procedure tot vaststelling van (wettelijke) MAC-waarden (drietrapsprocedure)
eveneensbij brief van 25 augustus1999 in kennis gesteld van het voornemen van de
subcommissievoor een aantal stoffen te adviserende bestaandeMAC-waarde in
navolging van het buitenland te verlagenrespectievelijk te wijzigen dan wel een waarde
in te voeren voor een stof waarvoor nog geenMAC-waarde in ons land wordt
gehanteerd.
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De organisatieszijn daarbij in de gelegenheidgesteld om vóór 1januari 2000 aan te
geven of invoering van de voorgesteldewaarden op sociaal-economischeof technische
problemen zou stuiten.
De SubcommissieMAC-waarden heeft uit het achterbanberaadnoch van de
(branche)organisatiessignalen ontvangen dat haar voorstel de betrokken bedrijven voor
(onoverkomelijke) problemen zal plaatsen.
De subcommissieis dan ook van oordeel dat invoering van de hierna volgende
grenswaardenals bestuurlijke grenswaarden(MAC-waarden) haalbaarmoet worden
geacht.
De Subcommissiestelt voor om met inachtneming van de gebruikelijke
overgangstermijnvan 6 maanden,de desbetreffendegrenswaardenin te voeren en te
hanterenals bestuurlijke grenswaarden.
Ter informatie is in de tabel tevens per stof aangegevenwelke waarde op dit moment in
ons land wordt gehanteerden de bron (herkomst) van de voorgesteldeverlaging
respectievelijk nieuwe vermelding van een grenswaarde.De waardenzijn uitgedrukt in
mglm3.
Voorts is bij een aantal waarden aangegevenof sprakeis van de respirabeiestoffractie
(R) of van de inadembare stoffractie (1).
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Acrylaldehyde (acroleïne) (107-02-8)
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-
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Stofhaam (CAS.nr)

Afkomstig
van:

2-n-Octyl-2,3-dihydro-iso- thiazol-3- Duitsland
on (26530-20- 1)
Polv-acrvlzuur (9003-01-4)
Salpeterzuur(7697-37-2)
Tetraethyldithiopyrofosfaat (sulfotep)
(3689-24-51 H

Huidige MACwaarde
TGG
TGG
8U
15min

-

-

Voorgestelde
MAC-waarde
TGG
TGG
Su
15min
0,05
-

De subcommissiewijst erop dat zij naastvoornoemde stoffen tevens voor twee andere
stoffen een buitenlandsewijziging van de grenswaardeheeft getoetst,te weten de in
Duitsland in 1997 ingevoerdeverlaging van de grenswaardevoor ijzeroxide (ferrooxide) (CAS nr. 1345-25-1) en siliciumcarbide (CAS nr. 409-21-2).
Beide stoffen zijn door de Duitse MAK-commissie inmiddels op haar werkprogramma
2000 geplaatstter herevaluatievan de grenswaarde.Voorts is siliciumcarbide in ons
land geplaatst op het werkprogramma 1999 ter classificatie van de kankerverwekkende
eigenschappen.
Deze subcommissieheeft dan ook besloten vooralsnog geen adviesuit te brengenover
een verlaging van de grenswaardevoor deze beide stoffen.
Hoogachtend,

voorzitter

