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Werkprogramma subcommissie GSW/haalbaarheidstoetsen/intekenen op stoffen;
verzoek om reactie

Sinds de invoering van het nieuwe grenswaardestelsel per 1-1-2007 adviseert de
Subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (GSW) van de SociaalEconomische Raad slechts over de invoering van grenswaarden voor
kankerverwekkende en mutagene stoffen waarvoor géén veilige drempelwaarde kan
worden bepaald.
Indien een grenswaarde voor een kankerverwekkende stof zonder veilige
drempelwaarde wordt vastgesteld die een hoger risico met zich meebrengt dan het
zogenoemde streefrisiconiveau van 10-6 per jaar (of van 4 x 10-5 over een periode van
40 jaar), voert de subcommissie elke vier jaar opnieuw een haalbaarheidstoets uit. Zij
toetst daarbij de technische mogelijkheden om de grenswaarde verder te verlagen totdat
het niveau van het streefrisico is bereikt.
Dat heeft de toenmalige bewindspersoon van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
gesteld bij de invoering van het nieuwe grenswaardestelsel.
Op korte termijn te starten haalbaarheidstoets
De subcommissie GSW heeft daarop geïnventariseerd welke stoffen in aanmerking
komen voor een haalbaarheidstoets van een verdere verlaging van de wettelijke
grenswaarde. Op basis daarvan heeft zij een planning voor de haalbaarheidstoetsen
opgezet. Op korte termijn start de haalbaarheidstoets van een verdere verlaging van de
wettelijke grenswaarde voor Epichloorhydrine, 4,4- Methyleendianiline en 1,2,3Trichloorpropaan. U zult daarvoor afzonderlijk worden benaderd (op basis van de thans
beschikbare gegevens over betrokken branches en Arbodiensten). Andere stoffen die op
korte termijn in aanmerking komen voor een haalbaarheidstoets, blijken aan een
herevaluatie toe te zijn.
Inventarisatie en intekenen
Daarnaast heeft de subcommissie GSW geïnventariseerd welke kankerverwekkende
stoffen zonder veilige drempelwaarde door het ministerie van SZW op het
werkprogramma voor behandeling door de Gezondheidsraad (GR) zijn geplaatst.
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Ten slotte is de subcommissie nagegaan welke gewone stoffen (nog) op het
werkprogramma van de GR staan en welke stoffen bij deze raad in behandeling zijn
voor de classificatie van de carcinogene eigenschappen dan wel reproductietoxische
eigenschappen. In het verleden heeft de subcommissie de branches en Arbodiensten, die
dat kenbaar hadden gemaakt, geattendeerd op de ontwikkelingen over die stoffen. Deze
service wil de subcommissie continueren.
In de afgelopen jaren zijn brancheorganisaties en Arbodiensten samengevoegd,
opgeheven of zijn nieuwe organisaties gevormd. De subcommissie vindt het daarom
wenselijk u opnieuw te informeren over de te toetsen grenswaarden voor
kankerverwekkende stoffen zonder veilige drempelwaarde, maar ook over de gewone
stoffen en de classificatie van stoffen.
Overzicht stoffen
In de bijlage treft u een overzicht aan van de stoffen die bij de GR in behandeling zijn.
Dit overzicht is aangevuld met de stoffen die in behandeling zijn bij het Scientific
Committee for Occupational Exposure Limits van de Europese Commissie (SCOEL).
Dit omdat de SCOEL-adviezen die door de Europese Commissie in zogenoemde ILVrichtlijnen worden opgenomen, in ons land in principe als wettelijke grenswaarde
worden ingevoerd. Ook daarover werd u in het verleden geïnformeerd en ook deze
service wil de subcommissie continueren.
Het bijgevoegde overzicht is als volgt opgebouwd:
Onderdeel 1: Grenswaarden voor carcinogene stoffen zonder veilige
drempelwaarde (uit te voeren haalbaarheidstoets).
Onderdeel 2: Classificatie carcinogeniteit.
Onderdeel 3: Classificatie reproductietoxiciteit.
Onderdeel 4: Grenswaarden voor stoffen met veilige drempelwaarde.
Intekenen; reacties vóór 27 april 2009
De subcommissie stelt uw organisatie thans (opnieuw) in de gelegenheid in te tekenen
op:
Een of meer stoffen waarvan betrokkenheid bij de haalbaarheidstoets van
voorgenomen grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen zonder veilige
drempelwaarde door de organisatie wenselijk wordt geacht (zie onderdeel 1 van het
overzicht). Dit overzicht is tevens te beschouwen als een vooraankondiging van
de op enig moment te starten haalbaarheidstoets(en).
Een of meer stoffen waarover uw organisatie wil worden geïnformeerd over de
stand van zaken (zie de onderdelen 2 t/m 4 van het overzicht).
Voor het intekenen op stoffen kunt u gebruik maken van bijgevoegd formulier en
bijgevoegde retourenvelop. Ook kunt u gebruik maken van een digitale versie van brief
en bijlage, via e-mail op te vragen: Grenswaarden-info@ser.nl.
De subcommissie ontvangt uw reactie graag uiterlijk 27 april 2009. Ook indien u niet
op een of meer stoffen intekent, ontvangen wij graag uw reactie.
Met vriendelijke groet,

J.J. Brokamp
secretaris

