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Mijnheer de Staatssecretaris,
Overeenkomstig de werkwijze ten aanzien van het al dan niet overnemen van
wijzigingen van buitenlandse MAC-waarden heeft de Subcommissie MAC-waarden
van de SER de wijzigingen in de volgende buitenlandse lijsten - ten opzichte van het
voorgaande jaar respectievelijk voorgaande editie - geïnventariseerd:
de Engelse lijst van Occupational Exposure Limits van 2002 (EH 4012002) ten
opzichte van 2001;
de Duitse MAK-lijst van 2001 (DFG; Senatskommission zur Prüfung
gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe) ten opzichte van 2000.
Tevens heeft de subcommissie daarbij betrokken de (gepubliceerde) adviezen van het
Scientific Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL) van de Europese
Commissie.
Voorzover
waarde(n)
wettelijke
overname
praktijk.

sprake is van een afwijking ten opzichte van de in ons land gehanteerde
én de betreffende stof niet op het werkprogramma tot vaststelling van
grenswaarden staat dan wel (inmiddels) is afgehandeld, is de voorgenomen
van de wijzigingen in voornoemde lijsten getoetst op haalbaarheid in de

Naast het gebruikelijke achterbanberaad via de centrale organisaties van werkgevers en
werknemers, zijn de brancheorganisaties en Arbodiensten in het kader van de procedure
tot vaststelling van (wettelijke) MAC-waarden (drietrapsprocedure) eveneens bij brief
van 19 maart 2002, en gecorrigeerd bij brief van 9 april 2002, in kennis gesteld van het
voornemen van de subcommissie voor een aantal stoffen te adviseren de bestaande
MAC-waarde in navolging van het buitenland te verlagen respectievelijk te wijzigen

2

dan wel een waarde in te voeren voor een stof waarvoor nog geen MAC-waarde in ons
land wordt gehanteerd.
i
De organisaties zijn daarbij in de gelegenheid gesteld om vóór 1 september 2002 aan te
geven of invoering van de voorgestelde waarden op sociaal-economische of technische
problemen zou stuiten.
De Subcommissie MAC-waarden heeft uit het achterbanberaad noch van de
(branche)organisaties signalen ontvangen dat haar voorstel de betrokken bedrijven voor
(onoverkomelijke) problemen zal plaatsen.
De subcommissie is dan ook van oordeel dat invoering van de hierna volgende
grenswaarden als bestuurlijke grenswaarden (MAC-waarden) haalbaar moet worden
geacht.
De Subcommissie stelt voor om met inachtneming van de gebruikelijke
overgangstermijn van 6 maanden, de desbetreffende grenswaarden in te voeren en te
hanteren als bestuurlijke grenswaarden.
Ter informatie is in de tabel tevens per stof aangegeven welke bestuurlijke grenswaarde
op dit moment in ons land wordt gehanteerd en de bron (herkomst) van de voorgestelde
verlaging respectievelijk nieuwe vermelding van een grenswaarde. De grenswaarden
zijn uitgedrukt in mg/m3.
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