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Hardhoutstof is een genotoxisch carcinogeen zonder veilige drempelwaarde, waarvoor
sinds de invoering van het nieuwe grenswaardestelsel per 1 januari 2007 een wettelijke
grenswaarde geldt van 2 milligram/m3 inhaleerbare fractie met een tijdgewogen
gemiddelde over 8 uur.
Op verzoek van de Commissie Arbeidsomstandigheden start de Subcommissie GSW de
haalbaarheidstoets voor de invoering van een verlaging van de huidige grenswaarde
voor hardhoutstof.
De te toetsen grenswaarde voor Hardhoutstof is 0,06 mg/m3, overeenkomend met het
niveau van het streefrisico (risicogetal van 1 op 10-6 extra sterfgevallen per jaar), zoals
door de Gezondheidsraad afgeleid in zijn rapport Hardwood and softwood dust
(2000/08OSH) van 18 juli 2000.
De subcommissie vraagt u uitdrukkelijk aan te geven, als de invoering van de
voorgestelde waarde uit oogpunt van technische haalbaarheid de branche voor grote
problemen stelt, welk blootstellingsniveau wel realiseerbaar is of zal zijn en op welke
termijn. U dient uw standpunt te onderbouwen met meetresultaten of reële schattingen
van blootstellingen.
Indien de branche meettechnische problemen verwacht, ontvangt de subcommissie
graag binnen één maand een onderbouwde reactie waarom er volgens de branche geen
betrouwbare meetmethode beschikbaar is op het niveau van de te toetsen grenswaarde.
Voor de eisen die aan de meetgegevens worden gesteld, verwijs ik kortheidshalve naar
het door bedrijven in te vullen formulier, dat als bijlage is bijgevoegd.
Informatie over de haalbaarheid van de voorgestelde waarde ontvangt de subcommissie
graag vóór 2 november 2011.
Hardhoutsof is eerder op haalbaarheid getoetst.
Op 26 juli 2007 heeft de Commissie Arbeidsomstandigheden aan de minister van SZW
een verdeeld advies uitgebracht over de verlaging van de wettelijke grenswaarde voor
hardhoutstof. De commissie vond dat zo spoedig mogelijk een nieuwe lagere Europese
grenswaarde voor hardhoutstof diende te worden gerealiseerd. Over het gewenste
niveau van die waarde was de commissie verdeeld.
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Een deel van de commissie pleitte voor invoering van een wettelijke grenswaarde van 1
milligram/m3 als TGG-8 uur, wanneer het Europese traject niet voor 1 januari 2009 tot
een lagere grenswaarde zou leiden. Een ander deel van de commissie hield, mede
gezien de reacties op de toenmalige haalbaarheidstoets vooralsnog vast aan handhaving
van de wettelijke grenswaarde van 2 milligram/m3 als TGG-8 uur
Het antwoord van de minister van SZW luidde dat de huidige grenswaarde voor
hardhoutstof wordt gehandhaafd, en dat het ministerie de EU-ontwikkelingen zal volgen,
evenals de resultaten van de inspanningen van de commissie om verschillen in inzicht
binnen haar commissie op te lossen voorafgaand aan advisering aan de minister.
Wat de Europese ontwikkelingen betreft, meldt de subcommissie u dat daar vooralsnog
weinig voortgang valt te bespeuren. De Europese Commissie heeft reeds in 2007
aangekondigd de zogenoemde carcinogenenrichtlijn te herzien. Een nieuw Europees
grenswaardenstelsel voor carcinogene stoffen zou daar onderdeel van vormen; de
totstandkoming daarvan is echter uitgesteld, enig zicht daarop wordt op zijn vroegst
verwacht in 2012.
De subcommissie GSW wil graag weten wat nu de stand van zaken is in de
houtverwerkende en –bewerkende bedrijven bij het beheersen van blootstellingsniveaus
en het verder terugdringen van de blootstelling aan inhaleerbaar hardhoutstof.
De subcommissie benadrukt dat zij het belangrijk vindt informatie te ontvangen over de
technische haalbaarheid van de voorgenomen grenswaarde. Zowel informatie over de
hoogte van de nieuwe grenswaarde als over de gebruikelijke overgangstermijn van zes
maanden van de invoering van de nieuwe grenswaarde.
De subcommissie heeft twee documenten ontwikkeld voor de toetsing van de
haalbaarheid van grenswaarden voor genotoxische carcinogene stoffen; het
bedrijvenformulier en de rapportageopzet. Zij verzoekt u dringend deze documenten als
uitgangspunt voor uw rapportage van de resultaten van de haalbaarheidstoets te
gebruiken. Ook voor die situatie(s) dat slechts bij benadering iets te zeggen is over
bijvoorbeeld het aantal blootgestelde werknemers.
Een kopie van beide stukken is bijgevoegd.
Voor een exemplaar van de digitale versie van deze brief en beide documenten, of voor
vragen over de procedure, kunt u zich wenden tot: grenswaarden-info@ser.nl .
Met vriendelijke groet,

mw. B.P.F.D. Hendrikx,
secretaris

