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VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG 
Vastgesteld 20 juni 1984 

De vaste Commissie voor het Emancipatiebeleid1 voerde op 23 mei 1984 
mondeling overleg met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, mevrouw mr. A. Kappeyne van de Coppello over een door haar 
ingenomen standpunt over het rapport «Risico's van chemische stoffen 
voor vrouwen in het beroep» (zie bijlage). Dit rapport is het tweede deel 
van een serie van drie literatuuronderzoeken, die in opdracht van het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werden verricht. 

De staatssecretaris was tijdens het overleg vergezeld van de volgende 
van haar ambtenaren, te weten de heer ir. A. J. de Roos, directeur-generaal 
van de arbeid, mevrouw drs. N. Kukler, beleidsmedewerkster hoofdafdeling 
voor sociaal bedrijfsbeleid, mevrouw drs. G. Idema, beleidsmedewerkster 
sector toxicologie, de heer ir. P. Voskamp, beleidsmedewerker ergonomie 
hoofdafdeling sociaal bedrijfsbeleid. 

De commissie heeft de eer als volgt verslag uit te brengen. 

Vragen en opmerkingen uit de commissie 

Mevrouw Oomen-Ruijten (C.D.A.) onderschreef de conclusie van de 
staatssecretaris dat uit de literatuurstudie, juist door de beperkte opzet 
ervan, niet mag worden afgeleid dat alleen vrouwen een extra gezondheids-
risico zouden lopen. 

Zij herhaalde in het kort hoe de MAC- en TAR-waarden tot stand komen. 
Naast de adviezen van deskundigen let de nationale MAC-commissie ook 
op de technische haalbaarheid en de sociaal-economische consequenties, 
alvorens zij een advies uitbrengt aan de directeur-generaal van de arbeid. 
Aangezien deze dit uiteraard doet onder verantwoordelijkheid van de 
staatssecretaris, is de vraag gewettigd of beslissingen ter zake genomen 
niet getoetst zouden moeten worden in de Kamer, te meer daar het 
deskundigenadvies kennelijk niet van doorslaggevende betekenis is. Aangezien 
het vaststellen van MAC-waarden tijd kost, wordt in Nederland gewerkt 
met reeds in het buitenland bepaalde waarden. Dit houdt risico's in, omdat 
de in het buitenland gehanteerde waarden niet op dezelfde wijze tot stand 
zijn gekomen. Bij voorbeeld doordat op bepaalde aspecten zoals bij 
voorbeeld voortplanting ten onrechte niet wordt gelet of doordat risico's 
anders beoordeeld worden. Zijn er pogingen ondernomen om hierin bij 
voorbeeld in Europees verband, één lijn te brengen? 
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Mevrouw Oomen zei begrepen te hebben dat waar de MAC-waarden nu 
nog richtlijnen zijn, in de toekomst wettelijke bepalingen zullen komen voor 
het werken met chemische stoffen. Daarmee zal, zo zegt de staatssecretaris, 
tegemoet worden gekomen aan richtlijnen van de IAO en de EG. In dit 
verband is een antwoord op de vraag van belang hoe de Nederlandse 
situatie zich verhoudt tot de Europese normen. 

De staatssecretaris meldt dat de SER om advies is gevraagd over een 
wettelijke regeling die nader onderzoek mogelijk maakt naar de schadelijke 
eigenschappen van nieuwe stoffen. Wanneer zal dit advies beschikbaar 
komen? 

Wanneer komt overigens de regeling die bepalingen zal bevatten ter 
aanpassing aan de EG-richtlijn voor lood? Ingaande op de adviesaanvrage 
aan de SER over de ontwerp-wijziging Veiligheidsbesluit voor fabrieken en 
werkplaatsen (werken met schadelijke stoffen) zei mevrouw Oomen dat uit 
een ontwerp-advies blijkt dat men niet unaniem is over de vraag of uniforme 
dan wel gedifferentieerde grenswaarden moeten worden gehanteerd. Heeft 
de staatssecretaris zich hierover al een mening gevormd? 

Op het departement wordt de mogelijkheid onderzocht van een litera-
tuuronderzoek dat speciaal gericht is op de evaluatie van mogelijkschadelijke 
eigenschappen op het nageslacht van stoffen waarvoor dit tot op heden 
nog niet systematisch is gedaan. Betekent dit dat de staatssecretaris van 
mening is dat er nog niet voldoende gegevens voorhanden zijn? Zo neen, 
is te garanderen dat de looptijd van het onderzoek kort zal zijn? 

Mevrouw Oomen vond het voornemen om personen te registreren met 
de stoffen waarmee zij werken een goede zaak. Zij vroeg of, en zo ja, 
wanneer hier wettelijke regelingen uit zouden resulteren. 

De registratie van personen, wier gezondheid door het werken met 
gevaarlijke stoffen gestoord is, riep bij haar vraagtekens op. Zij drong 
tenslotte aan op optimalisering en herordening van de MAC-lijst, bij 
voorkeur met uniforme waarden onder voorwaarde dat daardoor de 
gevoeligste groep werknemers beschermd is. 

Mevrouw Den Ouden-Dekkers (V.V.D.) verwoordde het uitgangspunt van 
haar fractie dat de arbeid veilig dient te zijn voor de gezondheid. In Nederland 
wordt ter zake gewerkt met MAC- en TAR-grenswaarden. Bij het bepalen 
van die waarden wordt ook rekening gehouden met de sociaal-economische 
consequenties van het werken met gevaarlijke stoffen. Kunnen die conse-
quenties gekwalificeerd worden, in het bijzonder naar de kosten die door 
de mate van toelaatbaarheid veroorzaakt worden in de sfeer van de 
volksgezondheid en het sociale zekerheidsstelsel? Inzicht hierin geeft de 
mogelijkheid de MAC-waarden te toetsen. Bij cadmium zijn de sociaal-eco-
nomische gevolgen kennelijk groot. Pas op termijn kan de doelstelling van 
10 ug/m3 bereikt worden. Kan worden meegedeeld hoe lang de periode is 
en wat er intussen voor maatregelen zullen worden genomen ter bescher-
ming van de werknemers? 

Mevrouw Den Ouden kantte zich tegen een praktijk waarin gewerkt wordt 
met verschillende toelaatbare waarden voor mannen en vrouwen. De 
gelijke toegang voor beide groepen tot de arbeidsmarkt vereist dat die 
waarde wordt gekozen waardoor de meest kwetsbare groep nog beschermd 
is. Zij zei met belangstelling het advies van de SER ter zake af te wachten. 
Een toekomstige wettelijke regeling zal in het kader van de Arbeidsomstan-
dighedenwet tot stand dienen te komen. 

Mevrouw Den Ouden zei het ermee eens te zijn dat in die regeling ook de 
consequenties van gevaarlijke stoffen voor het nageslacht als criterium 
wordt opgenomen; terecht gaat de regering nadruk leggen op de mutagene 
eigenschappen van stoffen. 

Zij benadrukte voorts het belang van registratie en voorlichting. Wat de 
eerste betreft dient inderdaad de persoonlijke levenssfeer beschermd te 
zijn en de werknemer dient toegang te hebben tot de dossiers. De voorlichting 
dient ruim te worden opgevat. Zij is niet alleen van belang voor de werkne-
mers en het bedrijf, er gaat ook een positieve werking vanuit op het 
beheersen van kosten in de sociale zekerheid en de volksgezondheid. 
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Mevrouw Ter Veld (P.v.d.A.) verklaarde dat bij de keuze tussen het 
uitgangspunt dat de arbeidsplaats veilig moet zijn of dat de mens beschermd 
moet worden, haar fractie voor het eerste zou kiezen. Als, gegeven de 
bestaande verschillen tussen mannen en vrouwen, gekozen wordt voor het 
beginsel van gelijke behandeling wordt de nu bestaande ongelijkheid 
vergroot. Aan de andere kant bestaat het gevaar dat de biologische 
ongelijkheid uitgangspunt wordt voor het vastleggen van andere vormen 
van ongelijkheid elders. Het onderzoek in het kader van de EG-richtlijn naar 
de vraag waar belemmering of bescherming wordt bedoeld met bepaalde 
maatregelen, dient voort te gaan. 

Het tot stand komen van gedifferentieerde waarden dient te worden 
tegengegaan ten einde te voorkomen dat bepaalde beroepen voor vrouwen 
ontoegankelijk worden. Het vaststellen van uniforme grenswaarden, 
zodanig dat steeds de kwetsbaarste groep wordt beschermd, zal daarentegen 
ook niet steeds mogelijk blijken. Er bestaan stoffen die in normale omstan-
digheden namelijk geen nadelige effecten hebben. In bijzondere omstan-
digheden, bijvoorbeeld t.a.v. zwangere vrouwen, kan dit veranderen. Van 
belang is in zo'n situatie de vraag of vrouwen in zo'n geval een beroep 
kunnen doen op de ziektewet. Mevrouw Ter Veld meende dat dit het geval 
is. Voor zogende moeders zou alleen een oplossing kunnen worden 
gevonden in uitbreiding van de mogelijkheid van ouderschapsverlof. Hoe 
is de stand van zaken overigens, zo vroeg zij. 

Voorts wenste zij sterk het belang van voorlichting te benadrukken. Er 
dient duidelijke informatie gegeven te worden over de mogelijkheden voor 
werkneemsters die zwanger zijn of dit zouden willen worden om zich op de 
hoogte te stellen van de mogelijke risico's die de omgang met chemische 
stoffen veroorzaken. Wordt overwogen een centraal informatiepunt te 
creëren of op z'n minst een folder ter zake uit te brengen? Registratie is in 
het licht van de bepalingen van de WAO niet noodzakelijk omdat die wet 
rechten toekent ongeacht de oorzaak van het ongeval of de beroepsziekte. 
Toch zijn er situaties denkbaar waarin de schadeplichtigheid ter zake van 
beroepsziekten die uit het BW volgt, anders komt te liggen. 

Dit is bij voorbeeld het geval indien gewerkt wordt met de combinatie 
van schadelijke stoffen die de kans op schade voor de gezondheid méér 
dan evenredig doet toenemen. Deze cumulatie komt niet alleen voor in het 
beroep, doch ook bij het werken in het huishouden. De voorlichting dient 
zich ook op deze laatste sector te richten. 

Antwoord van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

De staatssecretaris meldde dat op dit moment een adviesaanvrage 
aanhangig is bij de SER in het kader van het te wijzigen Veiligheidsbesluit 
voor fabrieken en werkplaatsen. De ontwerp-algemene maatregel van 
bestuur die is voorgelegd betreft de volgende onderwerpen: 1. verplichting 
voor werkgevers om brandbare, explosieve en andere gevaarlijke stoffen te 
registreren; 2. procedures voor het vastleggen van wettelijke grenswaarden, 
onderscheiden naar maximaal aanvaardbare concentraties in de lucht op 
de werkplek of in het lichaam; 3. verbod of beperking van gevaarlijke 
arbeid. 4. verplichting voor werkgevers om de Arbeidsinspectie in te lichten 
over bepaalde gevaarlijke stoffen die men denkt te gaan opslaan of 
waarmee men denkt te gaan werken. Als genoemde algemene maatregel 
van bestuur in werking zal zijn getreden zal het vaststellen van wettelijke 
grenswaarden niet door de directeur-generaal van de arbeid geschieden, 
doch bij ministerieel besluit. 

Het vaststellen van de MAC-waarden is een gecompliceerde zaak in 
technisch opzicht. Als de suggesties van de commissie-Geelhoed worden 
gevolgd zal er nog van een verzwaring sprake zijn, omdat dan ook factoren 
als efficiency en kosten gewogen zullen worden. Het streven naar een zo 
groot mogelijke bescherming kan botsen met het vermogen van onderne-
mingen om de consequenties voortvloeiende uit een vast te stellen 
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MAC-waarde, in bedrijfsfinancieel opzicht te dragen. In enkele gevallen 
zullen die slechts op termijn mogelijk zijn. De kosten/baten-analyse waar 
mevrouw Den Ouden nu om vraagt is niet te geven. De vastgestelde 
grenswaarden worden ook nu gepubliceerd. De Kamer kan daarvan kennis 
nemen en haar controletaak uitoefenen. 

De staatssecretaris zei bereid te zijn nieuwe grenswaarden, ook als zij 
straks bij ministerieel besluit worden vastgesteld, ter kennis van de Kamer 
te brengen. Er wordt inderdaad gestreefd naar een uniforme opzet in 
Europees verband. De EG-richtlijn inzake lood verlangt dat aanpassing is 
voorzien tegen 1 januari 1986. Het staat de verschillende lid-staten uiteraard 
vrij een nog betere bescherming te bieden dan de EG-norm. Het is nog niet 
duidelijk wanneer de algemene maatregel van bestuur (ex art. 24 Arbo-wet) 
voor aanpassing aan de loodrichtlijn gereed zal zijn. 

Wat de registratie betreft dienen t.z.t. ingevolge de Arbo-wet reeds de 
ongevallen en beroepsziekten te worden bijgehouden. De verzamelde 
gegevens zijn gedepersonifieerd. De vraag of de registratie verruimd dient 
te worden is op dit moment nog niet te beantwoorden. Het rapport bepleit 
bij voorbeeld een registratie van alle werkneemsters die met gevaarlijke 
stoffen werken. Als daartoe wordt overgegaan zal vast dienen te staan dat 
de persoonlijke levenssfeer is beschermd. Inzage in de dossiers zal geregeld 
kunnen worden overeenkomstig hetgeen in de sfeer van volksgezondheid 
het geval is. 

De staatssecretaris had, zonder zich overigens nu al te willen vastleggen, 
een voorzichtige voorkeur voor het vaststellen van uniforme grenswaarden 
uitgaande van de kwetsbaarste groep. Het werken met gedifferentieerde 
grenswaarden geeft in de praktijk problemen. 

Bij de controle of de grenswaarden in acht worden genomen, kan de 
ondernemingsraad een belangrijke rol spelen. Als er signalen zijn dat zij 
worden overschreden zal de Arbeidsinspectie een onderzoek instellen. 

Het vaststellen van de MAC-waarden bevindt zich nog in de aanvangsfase. 
Slechts enkele tientallen waarden zijn na onderzoek door de Nationale 
MAC-commissie vastgesteld, andere zijn overgenomen uit de VS. 

Werkgevers zijn verplicht de hand te houden aan een nieuwe vastgestelde 
MAC-waarde. Bij de introductie van nieuwe stoffen in het bedrijf zijn zij 
gehouden de werknemers daarover in te lichten. Deze laatsten dienen ook 
zelf een actieve rol te spelen. De Arbeidsinspectie verschaft voorts informatie 
middels de P(ublicatie)-bladen en folders. 

Werknemers kunnen indien zij specifieke informatie wensen over risico's 
die zij op hun werkplek door het werken met gevaarlijke stoffen lopen, zich 
wenden tot de bedrijfsarts of de bedrijfsgeneeskundige dienst, de Arbeids-
inspectie of het Veiligheidsinstituut. Dit instituut kan overigens ook 
benaderd worden door vrouwen die in het huishouden werken. De suggestie 
van mevrouw Ter Veld betreffende het verspreiden van een folder zou de 
staatssecretaris willen overwegen. Zij zei de vraag of vrouwen die door 
zwangerschap niet meer op een bepaalde werkplek zouden kunnen blijven 
recht hebben op een uitkering ingevolge de Ziektewet, aan haar ambtgenoot 
De Graaf te zullen voorleggen met het verzoek de commissie schriftelijk te 
informeren. 

Wat de vraag naar het ouderschapsverlof betreft verwees zij naar een in 
de zomer 1984 te formuleren regeringsstandpunt. Op de vraag over de 
cumulatieve effecten antwoordde de staatssecretaris dat men zich ook in 
dit geval tot het Veiligheidsinstituut zou kunnen wenden. 

Nadere discussie 

Mevrouw Oomen-Ruijten benadrukte dat ook haar fractie een voorkeur 
heeft voor het vaststellen van uniforme grenswaarden uitgaande van de 
kwetsbaarste groep. Daar er echter ook in sociaal-economische zin wordt 
afgewogen is het niet uitgesloten dat die waarden slechts op termijn te 
bereiken zijn. 
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In die tussenliggende periode zal er dan toch differentiatie naar beroeps-
groepen moeten plaatsvinden. 

Zij bepleitte voorts dat Nederland in Europees verband erop zou aandrin-
gen om bij de vaststelling van normen ook de genetische consequenties te 
betrekken. 

Mevrouw Ter Veld vroeg met klem wanneer een door haar in eerste 
termijn gevraagde folder zou kunnen worden uitgebracht. In West-Duitsland, 
zo zei zij, bestaan goede voorbeelden. 

De staatssecretaris herhaalde dat zij wat het karakter van de vast te 
stellen grenswaarden betreft een lichte voorkeur voor uniformiteit heeft. 
Een definitief oordeel is pas mogelijk nadat de MAC-waarden en de conse-
quenties daarvan vaststaan. De suggestie van mevrouw Oomen om te 
differentiëren totdat bedrijven in staat zijn de uniforme grenswaarden aan 
te houden zal in gedachten worden gehouden. 

Zij herhaalde de suggestie van mevrouw Ter Veld te zullen overwegen. 
Op dit moment, zo voegde zij eraan toe, is een voorlichtingsbrochure in de 
maak voor bedrijfsgezondheidsdiensten. 

De voorzitter van de commissie, 
Dales 

De griffier van de commissie, 
Bellekom 
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BIJLAGE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 

Aan de Voorzitter van de vaste Commissie voor Emancipatiebeleid van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 

's-Gravenhage, 10 juni 1983 

Hierbij zend ik u het rapport «Risico's van chemische stoffen voor 
vrouwen in het beroep» dat is opgesteld door het Coronel Laboratorium 
van de Universiteit van Amsterdam. Dit rapport is het tweede deel van een 
serie van drie literatuuronderzoekingen die in opdracht van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden verricht om een overzicht 
te verkrijgen van de kwaliteit van de arbeid in branches waar overwegend 
vrouwelijk personeel werkzaam is. Het eerste deel is in mei 1981 in de 
SOZAWE-reeks verschenen onder de titel «Kwaliteit van Vrouwenarbeid». 

Bijgevoegd is tevens een nota over het rapport waarin is opgenomen een 
korte samenvatting van het rapport, alsmede een nadere standpuntbepaling 
met betrekking tot de hierin gedane aanbevelingen. 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
A. Kappeyne van de Coppello 
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INLEIDING 

Tijdens de behandeling van de nota Emancipatiebeleid in de vaste 
Kamercommissie voor Emancipatiezaken op 24 september 1978, werd op 
verzoek van mw. Wessel-Tuinstra door de toenmalige minister van Sociale 
Zaken een literatuurstudie toegezegd naar de arbeidsomstandigheden in 
branches waarin overwegend vrouwelijk personeel werkzaam is. Vanwege 
de gecompliceerdheid en omvang van de problematiek werd besloten om 
deze studie in drie delen te laten uitvoeren door op de respectievelijke 
deelterreinen deskundige instituten. Het eerste deel van dit literatuuronder-
zoek is in mei 1981 in de SOZA-reeks verschenen onder de titel «Kwaliteit 
van Vrouwenarbeid». Aan het Coronel Instituut van de Universiteit van 
Amsterdam werd opdracht verleend om het tweede deel van de literatuur-
studie dat betrekking heeft op de gezondheidsrisico's van chemische 
stoffen voor vrouwen in het beroep, uit te voeren. In nader overleg met het 
Coronel Instituut werd de vraagstelling van de deelstudie als volgt gecon-
cretiseerd: 

«Een kritisch literatuuronderzoek naar de risico's voor vrouwen door 
blootstelling aan chemische stoffen tijdens beroepsarbeid, binnen en 
buiten de industrie, voorzover hier verschillen liggen met de risico's voor 
mannen en voorzover alleen risico's voor vrouwen bekend zijn». 

Met de uitvoering van de literatuurstudie werd begin oktober 1980 
gestart. Vanwege het zeer groot aantal wetenschappelijke publicaties dat 
ten behoeve van dit onderzoek moest worden geëvalueerd duurde het tot 
april 1982 alvorens de eerste versie van het rapport aan het Directoraat-
Generaal van de Arbeid werd aangeboden. Een woord van waardering 
voor het doorzettingsvermogen en de taaie volharding die de opstellers 
van het rapport hierbij aan de dag hebben gelegd is zeker op zijn plaats. 

Naar aanleiding van opmerkingen van de zijde van het Directoraat-Gene-
raal van de Arbeid werd door het Coronel Instituut de literatuurstudie op 
een aantal inhoudelijk-toxicologische punten herzien, waarna op 8november 
1982 de eindversie van het rapport verscheen. 

Met nadruk wil ik erop wijzen dat vanwege de vraagstelling dit rapport 
een evaluatie geeft van slechts één deel van de mogelijke gezondheidsrisico's 
als gevolg van beroepsmatige blootstelling aan chemische stoffen voor 
uitsluitend eén enkele categorie uit de beroepsbevolking. 

Anders gezegd: uit de literatuurstudie mag niet de conclusie worden 
getrokken dat alleen vrouwen een extra gezondheidsrisico zouden kunnen 
lopen. Onder omstandigheden kunnen dat evengoed de mannen zijn of een 
andere categorie van werknemers bij voorbeeld ouderen, mannen en 
vrouwen. 
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SAMENVATTING VAN HET RAPPORT 

Zoals gesteld is dit rapport het resultaat van een uitvoerige literatuurstudie 
naar de (extra) gezondheidsrisico's voor vrouwen en/of hun nageslacht ten 
gevolge van beroepsmatige blootstelling aan chemische stoffen. Primair is 
gebruik gemaakt van onderzoeksgegevens welke direct ontleend zijn aan 
de beroepssituatie. Slechts ter aanvulling zijn gegevens gebruikt over 
blootstelling in het algemene milieu en van dierproeven. Een relatief groot 
aantal stoffen en diverse arbeidssituaties worden in het rapport besproken 
aan de hand van een vijftal deelaspecten, welke aan de vraagstelling 
worden onderscheiden, te weten: 

1. Risico's voor vrouwen afwijkend van die voor mannen, voor zover niet 
samenhangend met de voortplanting of geslachtsorganen 

2. Risico's alleen voor vrouwen bekend, niet samenhangend met de 
voortplanting of geslachtsorganen 

3. Risico's ten aanzien van de geslachtsorganen (onder andere menstru-
atiestoornissen) 

4. Risico's voor de zwangerschap en het ongeboren kind 
5. Risico's voor de zuigeling via de borstvoeding. 

Geconcludeerd wordt dat risico's ten aanzien van de geslachtsorganen, 
de zwangerschap, het nageslacht en de borstvoeding het meest frequent 
voorkomen. 

Van de onderzochte stoffen zouden cadmium, zwavelkoolstof en anorga-
nisch lood bij blootstelling aan concentraties omstreeks de huidige MAC ( = 
Maximale Aanvaarde Concentratie voor stoffen in de lucht op de werkplek) 
waarschijnlijk tot zeker (extra) risico's voor de vrouw en/of haar nageslacht 
met zich meebrengen. 

Aanwijzingen voor (extra) risico's voor de vrouw en/of haar nageslacht 
bij blootstelling aan concentraties omstreeks de huidige MAC zijn gevonden 
voor de volgende negen groepen van stoffen: koolmonoxyde, chloropreen, 
anorganisch arsenicum, metallisch kwik, alkylkwik, dichloormethaan, 
gechloreerde cyclische bestrijdingsmiddelen, styreen en caprolactam. Ook 
leverde het literatuuronderzoek aanwijzingen op voor extra risico's bij 
blootstelling aan organische oplosmiddelen en polychloorbifenylen. 

Van zes beroepsgroepen wordt gesteld dat er aanwijzingen zijn dat bij de 
momenteel gebruikelijke blootstelling tijdens de arbeid extra risico's 
bestaan voor de vrouw en/of haar nageslacht, te weten: operatiekamer 
personeel: overig medisch personeel: werkneemsters in de farmaceutische 
industrie, de chemische industrie en laboratoria; schoonheidsspecialistes 
en kapsters en werkneemsters in de rubberindustrie. 

Op grond van de in de literatuur gevonden gegevens zijn in het rapport 
een negental aanbevelingen opgenomen naar aanleiding waarvan de 
verderop in deze nota beschreven beleidsvoornemens van mijn Departement 
zijn geformuleerd. 

ASPECTEN UIT HET OVERHEIDSBELEID INZAKE CHEMISCHE STOFFEN 

Aangezien een deel van de aanbevelingen betrekking heeft op MAC-waar-
den meen ik er goed aan te doen om eerst de wijze waarop in Nederland 
MAC-waarden tot stand komen, nader toe te lichten. In aansluiting hierop 
is een korte passage gewijd aan de in de nabije toekomst te verwachten 
nieuwe wettelijke regelingen voor het werken met schadelijke stoffen, 
binnen welk kader de beleidsvoornemens met betrekking tot de aanbeve-
iingen in het rapport geprojecteerd moeten worden gezien. 

MAC-waarden worden vastgesteld door de Directeur-Generaal van de 
Arbeid na advies hierover te hebben verkregen van de Nationale MAC-Com-
missie. Deze commissie is eind 1976 door de toenmalige Minister van 
Sociale Zaken ingesteld als adviesorgaan van de Overheid op dit terrein en 
bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties 
en overheid. 
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Aangezien de Nationale MAC-Commissie de vereiste medisch-toxicologi-
sche deskundigheid mist werd destijds tevens een Werkgroep van Deskun-
digen ingesteld die de MAC-Commissie in haar werkzaamheden bijstaat. 
De leden van de Werkgroep van Deskundigen zijn afkomstig van onder-
zoeksinstituten, de industrie en overheidsinstanties. De directeur van het 
Coronel Instituut, prof. dr. R. L. Zielhuis, onder wiens supervisie het 
literatuuronderzoek werd verricht, is een van hen. 

Als een van hun eerste activiteiten hebben de Werkgroep van Deskundigen 
en de Nationale MAC-Commissie vastgelegd welke omschrijving van de 
term MAC en welke uitgangspunten zij bij hun advisering menen te moeten 
hanteren. 

Het Directoraat-Generaal van de Arbeid heeft zich geheel met deze 
basisprincipes kunnen verenigen. 

Uitgegaan wordt van de volgende definitie van MAC: 
De maximale aanvaarde concentratie van een gas, damp, nevel of van 

stof, is die concentratie in de lucht op de werkplek welke, voor zover de 
huidige kennis reikt bij herhaalde expositie ook gedurende een langere tot 
zelfs een arbeidsleven omvattende periode in het algemeen de gezondheid 
van zowel de werknemers alsook hun nageslacht niet benadeelt. 

In afwijking van in het buitenland gehanteerde omschrijvingen is in deze 
definitie expliciet de bescherming van het nageslacht opgenomen. Dit 
betekent dat hiermee bij de advisering over MAC-waarden ook nadrukkelijk 
rekening wordt gehouden. Het is in dit verband van belang op te merken 
dat het grootste deel van de in het rapport beschreven risico's van chemische 
stoffen voor vrouwen, met name betrekking heeft op het nageslacht. 

Bij de advisering over MAC-waarden heeft de Werkgroep van Deskundigen 
tot taak om aan de hand van de beschikbare literatuur de schadelijke 
werking van stoffen te bestuderen en uitsluitend op basis hiervan aan de 
Nationale MAC-Commissie advies uit te brengen omtrent de - gezondheids-
kundig gezien - aanvaardbare grenswaarde. Het aangeven van een 
MAC-waarde door de Nationale MAC-Commissie is het resultaat van een 
beleidsafweging. Hoewel de advieswaarde van de Werkgroep van Deskun-
digen bij deze beleidsbeslissing een essentiële rol speelt, worden door de 
Commissie ook andere aspecten in de overwegingen betrokken, zoals de 
technische haalbaarheid, de sociaal-economische consequenties en in 
nauwe relatie hiermee de werkgelegenheid. Indien een door de Nationale 
MAC-Commissie aanvaarde waarde zodanig afwijkt van het advies van de 
Werkgroep van Deskundigen dat deze niet meer voldoet aan de definitie 
van de MAC, wordt een dergelijke waarde ook niet als zodanig gepresenteerd. 
Voor deze waarden wordt dan de term Tijdelijk Aanvaarde Richtlijn (TAR) 
gehanteerd. De door de Nationale MAC-Commissie aangegeven grenswaar-
den (MAC; TAR) dienen op hun beurt weer te worden beschouwd als 
adviezen aan de Directeur-Generaal van de Arbeid die uiteindelijk, zoals 
eerder vermeld, beslist over de hoogte van de grenswaarde. Wel kan in dit 
verband worden opgemerkt dat door de Directeur-Generaal van de Arbeid 
in bijna alle gevallen de adviezen van de Nationale MAC-Commissie 
worden gevolgd. 

Het aantal MAC-waarden dat per jaar op basis van eigen literatuuronder-
zoek kan worden vastgesteld is met name vanwege het tijdrovende 
karakter van dit onderzoek slechts beperkt. Om deze reden heeft de 
Nationale MAC-Commissie een aantal jaren geleden besloten om te starten 
met een lijst van MAC-waarden welke grotendeels van Amerika zijn 
overgenomen. Ook dit advies werd door de Directeur-Generaal van de 
Arbeid overgenomen en heeft geleid tot de publicatie van de Nationale 
MAC-lijst. 

Deze lijst wordt periodiek bijgewerkt en ofschoon de afgelopen jaren 
steeds meer «eigen» waarden hierin zijn opgenomen betreft het grotendeels 
nog overgenomen waarden waarvan niet kan worden gegarandeerd dat 
deze in alle gevallen ook voldoende bescherming zullen bieden voor het 
nageslacht. 
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Gezien het beperkt aantal stoffen waarvoor de Nationale MAC-Commissie 
per jaar MAC-waarden kan adviseren enerzijds, terwijl anderzijds voor nog 
zeer vele stoffen een dergelijke grenswaarde ontbreekt ligt het voor de 
hand dat zij zich richt op specifieke stoffen waarvoor het vaststellen of 
wijzigen van de MAC dringend gewenst is. Redenen hiervoor kunnen 
bijvoorbeeld zijn, klachten uit de praktijk of (nieuwe) resultaten uit weten-
schappelijk onderzoek. 

De MAC-waarden welke momenteel door de Arbeidsinspectie worden 
gehanteerd hebben, afgezien van de MAC-waarden voor asbest en vinyl-
chloridemonomeer - omdat deze wettelijk zijn ingeschreven - officieel de 
status van richtlijn voor het beleid bij het beoordelen van de luchtkwaliteit 
op de werkpiek. Wel kan de Arbeidsinspectie deze waarden per geval 
verplichtend aan individuele bedrijven opleggen. 

In voorbereiding is evenwel een nieuwe wettelijke regeling voor het 
werken met chemische stoffen (ontwerp-wijziging Veiligheidsbesluit voor 
fabrieken of werkplaatsen 1938). Een van devoorstelleninditontwerp-besluit 
behelst het verlenen van de bevoegdheid aan de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid om grenswaarden wettelijk vast te leggen. Dit 
betekent dat deze waarden dan algemeen verbindende kracht verkrijgen. 
Wel is in het ontwerp-besluit tevens de conditie opgenomen dat in al deze 
gevallen eerst advies wordt ingewonnen bij de Nationale MAC-Commissie, 
tenzij de vereiste spoed zulks niet toelaat. Naast de bevoegdheid om 
grenswaarden bij ministerieel besluit vast te stellen is in het ontwerp-besluit 
tevens de mogelijkheid opgenomen om de industriële toepassing van 
stoffen te onderwerpen aan stringente gezondheidskundige en arbeidshy-
giënische maatregelen, indien hiervoor dwingende redenen aanwezig zijn. 

Speciale aandacht krijgt in de voorgestelde wijziging van het Veiligheids-
besluit voor fabrieken en werkplaatsen ook de voorlichting van de werkne-
mers over de mogelijke gezondheidsrisico's die door het werken met een 
chemische stof kunnen ontstaan. Van de verschillende voorstellen in het 
ontwerp-besluit kan verder nog de meldings- en registratieplicht worden 
genoemd voor bepaalde daartoe aan te wijzen stoffen. Met dit op de 
Arbeidsomstandighedenwet te baseren ontwerpbesluit wordt tevens 
tegemoet gekomen aan de richtlijnen van de Internationale Arbeidsorgani-
satie en de Europese Gemeenschappen betreffende de bescherming van 
werknemers tegen beroepsmatige blootstelling aan schadelijke stoffen. 

De groep van stoffen waaraan bij de tenuitvoerbrenging van bovenge-
noemde wijziging de hoogste prioriteit zal worden gegeven zijn de kanker-
verwekkende stoffen. Direct hierop volgend in prioriteitenstelling kunnen 
de stoffen worden genoemd meteen schadelijke werking op de voortplanting 
of het nageslacht; niet alleen via beroepsmatige blootstelling van vrouwen, 
maar ook van mannen. 

Over de ontwerp-wijziging veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaat-
sen is advies gevraagd aan de SER. Temeer daar na de invoering van het 
ontwerp-besluit grenswaarden verbindend kunnen worden vastgesteld zal 
de SER in zijn advisering tevens de problematiek van uniforme dan wel 
gedifferentieerde grenswaarden betrekken. Deze problematiek hangt 
samen met het gegeven dat niet alle werknemers steeds in gelijke mate 
gevoelig zijn voor de schadelijke werking van chemische stoffen. Bepaalde 
categorieën van werknemers kunnen voor sommige stoffen een grotere 
gevoeligheid vertonen waardoor deze personen bij blootstelling aan de 
betreffende stoffen eerder kans lopen op gezondheidsschade. Naast 
vrouwen kunnen onder omstandigheden bij voorbeeld ook mannen, 
oudere werknemers of mensen met bepaalde aandoeningen tot zo'n extra 
gevoelige categorie behoren. Met nadruk moet worden gesteld dat een 
extra gevoeligheid niet geldt voor alle stoffen en tevens voor de verschillende 
categorieën van extragevoelige werknemers niet betrekking behoeft te 
hebben op dezelfde stoffen. De problematiek van uniforme dan wel 
gedifferentieerde grenswaarden spitst zich toe op de vraag of er uniforme 
grenswaarden dienen te komen die gelden voor de gehele werknemerspo-
pulatie en zijn gebaseerd op de meest gevoelige categorie werknemers, of 
dat er voor extra-gevoelige groepen aparte grenswaarden moeten worden 
vastgesteld. 
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Naast de ontwerp-wijziging Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaat-
sen is aan de SER tevens advies gevraagd over een wettelijke regeling 
- eveneens in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet - die de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bevoegdheid verleent 
om in het belang van de arbeidsbescherming nader onderzoek te vorderen 
naar de schadelijke eigenschappen van nieuwe stoffen. Deze wettelijke 
bevoegdheid van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet 
als aanvullend op de Ontwerp-Wet Milieugevaarlijke stoffen worden 
beschouwd. Laatstgenoemde Ontwerp-Wet verschaft de wettelijke basis 
voor de kennisgevingsplicht van nieuwe stoffen, waarbij tevens gegevens 
over schadelijke eigenschappen dienen te worden overgelegd. Hiertoe 
behoren onder meer gegevens over een eventuele mutagene werking van 
deze stoffen, waarmee bedoeld wordt het vermogen om veranderingen in 
het erfelijk materiaal te veroorzaken. Een afschrift van het kennisgevings-
dossier wordt toegezonden aan de minister van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid. Ook de Ontwerp-Wet Milieugevaarlijke stoffen kent een verplich-
ting tot nader onderzoek, echter alleen indien zulks noodzakelijk wordt 
bevonden ter bescherming van het milieu er de bevolking in het algemeen. 
Beide wettelijke regelingen vloeien voort uit EG-verplichtingen ter zake. 

BELEIDSSTANDPUNT EN VOORNEMENS MET BETREKKING TOT DE 
AANBEVELINGEN IN HET RAPPORT 

Het overheidsstandpunt met betrekking tot de aanbevelingen in het 
rapport (zie bijlage) en de op basis hiervan geplande beleidsvoornemens 
zijn hieronder puntsgewijs weergegeven. 

1. Met betrekking tot de voorgestelde verlaging van de MAC voor 
cadmium, lood en zwavelkoolstof kan het volgende worden opgemerkt: 
Voor cadmium en lood zijn het afgelopen jaar door de Nationale MAC-
commissie, mede op basis van uitvoerige literatuurstudies door de Werk-
groep van Deskundigen, adviezen ingediend bij de Directeur-Generaal van 
de Arbeid welke neerkomen op een verlaging van de huidige MAC-waarden 
voor deze twee stoffen. De MAC voor cadmium bedraagt momenteel nog 
50 ug/m3. Door de Werkgroep van Deskundigen werd om gezondheidskun-
dige redenen een reductie geadviseerd tot 10 ug/m3. De sociaal-economi-
sche consequenties overwegend van een dergelijk forse verlaging op korte 
termijn heeft de Nationale MAC-Commissie geoordeeld voorlopig een 
tijdelijk Aanvaarde Richtlijn te moeten adviseren van 20 ug/m3, waarbij het 
uiteindelijk doel om te komen tot een MAC voor cadmium van 10 ug/m3, 
onverlet blijft. 

Voor lood is door de Werkgroep van Deskundigen een verlaging van de 
huidige MAC (= 140 ug/m3) voorgesteld tot ug/m3 (respirabel stof). Daar-
naast werden grenswaarden geadviseerd voor het gehalte aan lood in 
bloed van werknemers, te weten: 400 ug lood per liter bloed voor mannen 
en voor vrouwen 300 ug/l. Dit laatste in verband met het risico voor de 
ongeboren vrucht. Ook voor lood heeft de Nationale MAC-Commissie 
moeten concluderen dat de door de Werkgroep van Deskundigen voorge-
stelde waarden voorlopig niet haalbaar zijn en derhalve TAR-waarden 
voorgesteld voor lood in lucht van 100 ug/m3 en voor lood in bloed van 
600 ug/l voor mannen en 450 ug/l voor vrouwen. 

Ook hierbij met de kanttekening dat uiteindelijk gestreefd dient te 
worden naar MAC-waarden op het niveau van de door de Werkgroep van 
Deskundigen geadviseerde waarden. 

Naast de genoemde adviezen over grenswaarden voor lood is het 
afgelopen jaar tevens een EG-richtlijn lood tot stand gekomen. De EG-richtlijn 
bevat een groot aantal bepalingen ter bescherming van de werknemers en 
het nageslacht tegen blootstelling aan schadelijke concentraties lood. In 
voorbereiding is een wettelijke regeling voor het werken met lood, 
waarbij wordt uitgegaan van de bepalingen in genoemde EG-richtlijn, 
alsmede van het advies van de Nationale MAC Commissie. 
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Wat zwavelkoolstof betreft kan worden opgemerkt dat een herziening 
van de MAC bij de Nationale MAC Commissie in studie is. Door de Direc-
teur-Generaal van de Arbeid zal het verzoek worden gericht aan de Nationale 
MAC Commissie om te willen aangeven of en zo ja in hoeverre het rapport 
aanleiding geeft tot bijstelling van haar adviezen inzake lood en cadmium 
alsmede om bij haar advisering over zwavelkoolstof de gegevens en 
conclusies van het rapport met betrekking tot deze stofte willen betrekken 
(aanbeveling 1 van het rapport). 

2. Met uitzondering van de gechloreerde cyclische bestrijdingsmiddelen 
zijn alle overige stoffen behorend tot de groep waarvoor het rapport een 
verlaging van de MAC in overweging geeft, reeds bij de Nationale MAC 
Commissie in behandeling dan wel in behandeling geweest. Dit laatste 
geldt voor koolmonoxyde en metallisch kwik waarvoor de Nationale MAC 
Commissie conform het advies van de Werkgroep van Deskundigen, 
aanmerkelijke verlagingen van de huidige MAC heeft voorgesteld. 

De Nationale MAC Commissie zal worden verzocht om bij haar advisering 
over de nog in behandeling zijnde stoffen, de op deze stoffen betrekking 
hebbende gegevens uit het rapport te willen meenemen en te willen 
nagaan in hoeverre het rapport aanleiding geeft tot bijstelling van de door 
haar reeds uitgebrachte adviezen over koolmonoxyde en metallisch kwik. 
Tevens zal haar ter zijner tijd worden gevraagd welke prioriteit op basis van 
het gestelde in het .apport en de resultaten verkregen uit het oriënterend 
bedrijfsgericht onderzoek (zie punt 6), moet worden toegekend aan het 
verrichten van uitvoerig literatuuronderzoek voor afzonderlijke gechloreerde 
cyclische bestrijdingsmiddelen, organische oplosmiddelen en polychloorbi-
fenylen ten behoeve van het vaststellen c.q. wijzigen van de MAC van deze 
stoffen (aanbeveling 1 van het rapport). 

3. Betreffende de aanbeveling dat MAC-waarden niet dienen te verschillen 
naar geslacht kan ik, met verwijzing naar eerdere passages in deze notitie 
meedelen, dat bij de SER een advies in voorbereiding is inzake een nieuwe 
wettelijke regeling voor het werken met schadelijke stoffen, ook wel 
genoemd: «Ontwerp-wijziging Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werk-
plaatsen». In dit kader zal door de SER tevens uitvoerig aandacht worden 
geschonken aan de maatschappelijke problematiek van uniforme dan wel 
gedifferentieerde grenswaarden, waarover voornoemde aanbeveling 
handelt. 

Ik acht het derhalve niet opportuun om vooruitlopend op het advies van 
de SER nu reeds een oordeel over deze aanbeveling uit te spreken. Wel zal 
ik bevorderen dat zo spoedig mogelijk nadat de SER zijn advies heeft 
uitgebracht het overheidsstandpunt ter zake, wordt geformuleerd (aanbe-
veling 8 van het rapport). 

4. Zoals eerder in deze notitie aangegeven is in de definitie van MAC 
expliciet de bescherming van het nageslacht opgenomen. Dit betekent dat 
hiermee door de Nationale MAC Commissie bij haar advisering over 
MAC-waarden dan ook nadrukkelijk rekening wordt gehouden. Om deze 
reden meen ik te kunnen stellen dat niet alleen de opvatting: «Bij het 
vaststellen van een MAC dient men er ter bescherming van het nageslacht 
vanuit te gaan dat in de arbeidssituatie iedere vrouw een potentiële 
moeder is en dat iedere man een potentiële vader is» door mij ten volste 
wordt onderschreven, maar dat dit ook reeds jaren als uitgangspunt bij het 
vaststellen van MAC waarden wordt gehanteerd. 

Wel moet hierbij worden opgemerkt dat, zoals aangegeven op pagina's 
6/7 de Nationale MAC Commissie destijds om pragmatische redenen is 
gestart met een lijst van grenswaarden welke grotendeels zijn overgenomen 
van Amerika, waar niet de bescherming van het nageslacht nadrukkelijk inde 
definitie is vermeld. Ofschoon de afgelopen jaren steeds meer MAC-waarden 
zi,n opgenomen in deze lijst welke voldoen aan de in ons land gehanteerde 
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definitie van MAC kan niet worden ontkend dat van een groot gedeelte van 
de vermelde waarden nog steeds niet de garantie kon worden gegeven dat 
deze in alle gevallen ook voldoende bescherming zullen bieden voor het 
nageslacht. Vanwege het tijdrovend karakter dat eigen is aan het vaststellen 
van MAC-waarden, is ook niet te verwachten dat dit binnen enkele jaren 
wel het geval zal kunnen zijn. Om deze reden zullen door het Directoraat-
Generaal van de Arbeid de mogelijkheden worden onderzocht van een 
literatuuronderzoek dat speciaal gericht is op de evaluatie van eventuele 
schadelijke eigenschappen op het nageslacht, anders dan via inwerking op 
het erfelijk materiaal (zie verder), voor die stoffen op de MAC-lijst waarvoor 
dit tot op heden nog niet systematisch is gedaan. Het doel hiervan is om de 
herziening van de MAC van die stoffen waarbij de bevindingen wijzen op 
een schadelijke werking op de voortplanting met proriteit ter hand te 
kunnen nemen. 

Vanzelfsprekend zal een en ander in afstemming gebeuren met de 
Nationale MAC-Commissie en zullen ook ontwikkelingen welke op dit vlak 
in het buitenland en met name W.-Duitsland, gaande zijn, hierbij worden 
betrokken (aanbevelingen 5 en 7 van het rapport). 

5. Het belang van systematisch onderzoek naar mutagene eigenschappen 
van stoffen wordt door mij onderschreven. Zoals aangegeven op blz. 11 
van deze notitie, zal een dergelijk onderzoek in de nabije toekomst verplich-
tend voor nieuwe stoffen worden opgelegd. Wat de bestaande stoffen 
betreft kan worden opgemerkt dat door de Nationale MAC Commissie in 
haar advisering over MAC-waarden steeds ook eventuele effecten van deze 
stoffen op het erfelijk materiaal, worden betrokken. 

Om soortgelijke reden en doel als aangegeven in het vorige punt, zullen 
conform de aanbeveling in het rapport, tevens de mogelijkheden worden 
bezien om te komen tot een inventariserend literatuuronderzoek van 
stoffen die door inwerking op het erfelijjk materiaal een bedreiging vormen 
voor het nageslacht (aanbeveling 6 van het rapport). 

6. In overleg met onderzoeksinstituten op het gebied van de bedrijfsge-
zondheidszorg en hygiëne zal worden nagegaan langs welke wegen de 
aanpak van een bedrijfsgericht onderzoek naar het vóórkomen en bloot-
stelling van de in 1 en 2 genoemde stoffen kan worden gerealiseerd. Juist 
om wille van de praktische uitvoerbaarheid en de budgettaire beperkingen 
van zo'n als zeer omvangrijk te duiden onderzoek zal een fasering in acht 
moeten worden genomen waarbij in eerste instantie gedacht wordt aan 
een oriënterende studie met als doel de arbeidssituaties te inventariseren 
waar bedoelde stoffen vóórkomen en om een eerste inzicht te verkrijgen in 
de aantallen betrokken werkne(e)m(st)ers alsook in de mate van blootstelling. 

Tevens zal een voorafgaande nadere definiëring nodig zijn van die 
gechloreerde cyclische bestrijdingsmiddelen, organische oplosmiddelen en 
polychloorbifenylen welke in dit onderzoek worden meegenomen. Mede 
op basis van de verkregen gegevens zal richting gegeven worden aan het 
eventueel noodzakelijke verdere onderzoek waarin dan de beoordeling van 
de reeds getroffen, c.q. (nog) te treffen beschermende maatregelen 
centraal zal staan. Ook wordt met dit oriënterend onderzoek beoogd 
informatie te verkrijgen die mede van dienst kan zijn bij de prioriteitenstelling 
voor het in behandeling nemen door de Nationale MAC Commissie van de 
betreffende gechloreerde cyclische bestrijdingsmiddelen, organische 
oplosmiddelen en polychloorbifenylen (zie ook punt 2). (Aanbevelingen 1 
en 2 van het rapport). 

7. Een vergelijkbare aanpak van een op de arbeidssituatie gericht onderzoek 
als aangegeven in punt 6 zal worden gehanteerd bij de zes beroepsgroepen 
waarover het rapport indicaties verschaft van (extra) risico's voor de 
gezondheid van de betrokkenen en/of hun nageslacht. Ook hier is een 
gefaseerde uitvoering van dit onderzoek bij de betreffende beroepsgroepen. 
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te weten: operatiekamerpersoneel: overig medisch personeel en werkenden 
in de farmaceutische industrie, chemische industrie, laboratoria, rubberin-
dustrie, schoonheids- en kapperssalons als onvermijdelijk te beschouwen. 
Op grond van ae verkregen resultaten zal beoordeeld worden in hoeverre 
(aanvullende) beschermende maatregelen gewenst zijn (aanbevelingen 1 
en 2 van het rapport). 

8. Aan de hand van de uitkomsten van de hiervoor beschreven, voorge-
nomen activiteiten zal worden bepaald voor welke stoffen, beroepen en/of 
arbeidssituaties bijzondere wettelijke maatregelen nodig zijn. Gedacht kan 
hierbij worden aan wettelijke regels op het vlak van de arbeidshygiëne en 
medische begeleiding, meldingsplicht en registratie van gegevens. Een 
aantal van deze wettelijke maatregelen zal getroffen kunnen worden in het 
kader van de eerder in deze notitie vermelde wijziging van het veiligheids-
besluit voor fabriek of werkplaatsen 1938. Lood is de eerste stof waarvoor 
reeds een wettelijke regeling in voorbereiding is (aanbevelingen 1 en 3 van 
het rapport). 

9. Nagegaan zal worden wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een 
registratie van personen met nadelige effecten op voortplanting en nage-
slacht ten gevolge van een chemische belasting door het beroep. Een 
belangrijke voorwaarde hierbij is in elk geval de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van de geregistreerden. 

In dit verband zal nadere informatie worden ingewonnen over bestaande 
registraties in het buitenland en met name de Scandinavische landen zoals 
gesuggereerd in de aanbevelingen van het rapport en worden onderzocht 
in hoeverre toepassing ervan in Nederland mogelijk en wenselijk is 
(aanbeveling 4 van het rapport). 

10. Groot belang wordt door mij gehecht aan een goede voorlichting 
van werknemers, werkgevers en van hen die werkzaam zijn op het terrein 
van de bedrijfsgezondheidszorg en -hygiëne. Dit moge onder meer blijken 
uit de verschillende bepalingen welke met betrekking tot het voorlichtings-
aspect in de Arbeidsomstandighedenwet en de ontwerp-wijziging Veilig-
heidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen zijn opgenomen. 

Ook worden door het Directoraat-Generaal van de Arbeid reeds jaren de 
rapporten van de Werkgroep van Deskundigen gepubliceerd. Deze rapporten 
bevatten een beschrijving van de schadelijke werking van chemische 
stoffen waarbij tevens wordt ingegaan op eventuele nadelige effecten op 
de voortplanting en het nageslacht. Verder zeg ik toe te willen bewerkstelligen 
dat, naast publicatie van het rapport, wordt nagegaan welke mogelijkheden 
er zijn voor een aanvullende voorlichting over het betreffende onderwerp 
(aanbeveling 9 van het rapport). 

SAMENVATTING BELEIDSVOORNEMENS 

- Aan de Nationale MAC Commissie zal worden verzocht om te willen 
nagaan in hoeverre het rapport aanleiding geeft tot bijstelling van de door 
haar reeds uitgebrachte adviezen over lood, cadmium, koolmonoxyde en 
metallisch kwik. 

- Tevens zal de Nationale MAC Commissie worden gevraagd om bij 
haar advisering over de grenswaarden van de nog in behandeling zijnde 
stoffen: Zwavelkoolstof, chloropreen, anorganisch arsenicum, styreen, 
caprolactam, alkylkwik en dichloormethaan de gegevens van het rapport te 
willen betrekken. 

- Over de vraag of er uniforme grenswaarden dienen te worden vastge-
steld die gelden voor de gehele werknemerspopulatie, met inbegrip van 
meer gevoelige groepen van werknemers waartoe onder omstandigheden 
ook vrouwen kunnen behoren, dan wel dat er voor extra-gevoelige groepen 
aparte, lagere, grenswaarden dienen te komen, wordt advies afgewacht 
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van de SER. Binnen de mogelijkheden die de toekomstige wetgeving met 
betrekking tot het verplicht stellen van onderzoek naar de schadelijke 
werking van chemische stoffen biedt, zal het onderzoek naar mutagene 
eigenschappen van stoffen de bijzondere aandacht krijgen. Daarnaast 
worden (aanvullende) literatuurstudies overwogen naar mogelijk schadelijke 
eigenschappen van met name stoffen van de Nationale MAC-lijst op de 
voortplanting en het nageslacht. 

- In overleg met onderzoekingsinstituten zullen binnen de beperkte 
budgettaire voorzieningen de mogelijkheden worden nagegaan van, in 
eerste instantie, oriënterende, op de arbeidssituatie gerichte inventarisatie-
onderzoeken betreffende de stoffen en beroepsgroepen waarover in het 
rapport extra risico's voor de gezondheid van de betrokkenen en/of hun 
nageslacht worden beschreven. 

- Aan de hand van de uitkomsten van de voorgenomen activiteiten zal 
worden bepaald voor welke stoffen, beroepen en/of arbeidssituaties 
bijzondere maatregelen nodig zijn. 

- Nagegaan zal worden wat de mogelijkheden zijn van een registratie 
van personen met nadelige effecten op de voortplanting en het nageslacht 
als gevolg van een beroepsmatige blootstelling aan chemische stoffen. De 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer zal in acht worden genomen. 

- In het kader van het voorlichtingsbeleid over gezondheidsrisico's als 
gevolg van het werken met chemische stoffen zullen, naast publicatie van 
het rapport, de mogelijkheden worden nagegaan van aanvullende voorlich-
ting over het betreffende onderwerp. 

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 
A. Kappeyne van de Coppello 
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BIJLAGE 1 Aanbevelingen uit het rapport «Risico's van chemische stoffen voor 
vrouwen in het beroep» van het Coronel Laboratorium 

Op grond van de gevonden gegevens worden de volgende aanbevelingen 
gedaan. 

1. Verlaging van de MAC voor cadmium, lood en zwavelkoolstof. 
Overweging van verlaging van de MAC ten aanzien van de stoffen vermeld 
onder B. Overweging van maatregelen ten aanzien van arbeidssituaties bij 
de beroepsgroepen vermeld onder B. Bij deze stoffen en arbeidssituaties 
liggen prioriteiten voor verder onderzoek. 

2. Een inventarisatie door het Directoraat-Generaal van de Arbeid van 
het aantal werkne(e)m(st)ers en de stoffen waarmee zij werken; dit is een 
eerste vereiste om aan de prioriteiten genoemd bij 1 een volgorde van 
belangrijkheid te kunnen geven. De inventarisatie zou kunnen beginnen 
met de stoffen genoemd bij A en B. 

3. Een registratie op het bedrijf van de arbeidsomstandigheden, afde-
lingsgebonden en persoonsgebonden; dit ten behoeve van de inventarisatie 
genoemd bij 2 en het verrichten van onderzoek. Zo'n registratie zou kunnen 
beginnen met de stoffen genoemd bij A en B. 

4. Een registratie van personen met gestoorde gezondheid bij wie een 
verband met het beroep vermoed wordt; in het kader van dit rapport wordt 
met name gedoeld op effecten i.v.m. voortplanting en op het nageslacht. 
Hierbij zou een voorbeeld gezocht kunnen worden bij de in Scandinavische 
landen reeds lopende registraties. 

5. Literatuuronderzoek naar de mogelijke schadelijke invloeden op de 
voortplanting door chemische stoffen die in de arbeidssituatie gebruikt 
worden . Te denken valt allereerst aan een evaluatie van de stoffen uit de 
huidige MAC-lijst. Dit literatuuronderzoek dient te betreffen risico's bij of 
via de vrouw op basis van alle dierproefgegevens en tevens risico's bij of 
via de man op basis van zowel gegevens bij de mens als uit dierproeven. 

6. Systematisch onderzoek is nodig naar mutagene effecten op de 
geslachtscellen van stoffen waaraan vrouwen en of mannen beroepshalve 
blootgesteld worden. Dit onderzoek zou kunnen beginnen met een soortge-
lijke inventariserende literatuurstudie als deze. 

7. Bij het vaststellen van een MAC dient men er ter bescherming van het 
nageslacht, vanuit te gaan dat in de arbeidssituatie iedere vrouw een 
potentiële moeder is èn dat iedere man een potentiële vader is. 

8. MAC-waarden dienen niet te verschillen naar geslacht, bij voorbeeld 
voor vrouwen lager dan voor mannen; dit suggereert een grotere veiligheid 
voor mannelijke werknemers of hun nageslacht dan momenteel in feite 
verantwoord is. Daarnaast bestaan er andere, maatschappelijke, redenen 
(gelijke rechten voor man en vrouw) om maximaal-waarden aan de 
gevoeligste van beide seksen aan te passen. 

9. Aanbevolen wordt dat de overheid mogelijke geslachtsgebonden 
risico's en de risico's voor het nageslacht van via zowel de vrouw als de 
man bij blootstelling aan chemische stoffen expliciet onder de aandacht 
brengt van de bedrijfsartsen, de werknemers en de werkgevers. 
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BIJLAGE 2 Samenvatting beleidsvoornemens terzake van de aanbevelingen in het rapport 
«risico's van chemische stoffen in het beroep», met globale raming van de 
hieraan verbonden kosten 

Kosten 

1. Adviesaanvraag Nat.MAC.Cie betreffende evt. bijstelling van 
door haar uitgebrachte voorstellen inzake grenswaarden voor lood, 
cadmium, koolmonoxyde en metallisch kwik 

2. Verzoek richten aan Nat.MAC.Cie om bij haar advisering over de 
grenswaarden van zwavelkoolstof, chloropreen, anorganisch arsenicum, 
styreen, caprolactam, alkyl kwik en dichloormethaan de gegevens van 
het rapport te willen betrekken 

3. T.z.t. verzoek richten aan Nat.MAC.Cie om op basis van 
gegevens in het rapport en resultaten uit inventariserend onderzoek 
(zie punt 5), de prioriteiten te wil len aangeven voor het in behandeling 
nemen van afzonderlijk gechloreerde cyclische bestrijdingsmiddelen, 
organische oplosmiddelen en polychloorbifenylen 

4 . Overheidsstandpunt inzake uniforme dan wel onderscheidenlijke 
grenswaarden voor mannen en vrouwen eerst bepalen nadat het 
SER-advies over deze problematiek is ontvangen 

5. Opdracht verstrekken voor een systematisch literatuuronderzoek 
naar eventuele schadelijke eigenschappen van stoffen op de voort-
planting en het nageslacht, anders dan via inwerking op het erfelijk 
materiaal en primair gericht op die stoffen van de Nationale 
MAC-lijst waarvoor dit tot op heden (nogl niet systematisch is 
gedaan. Dit onderzoek is als additioneel te beschouwen aan de 
literatuurstudie van het Coronel Instituut 

6. Idem, literatuuronderzoek gericht op stoffen die door inwerking 
op het erfeli jk materiaal (mutageniteit) een bedreiging vormen 
voor het nageslacht 

7. Doen verrichten van een oriënterend inventarisatie-onderzoek naar 
het vóórkomen van en blootstelling aan o.m. gechloreerde cyclische-
bestrijdingsmiddelen, organische oplosmiddelen en polychloorbifenylen 

8. Idem, een oriënterend inventarisatie-onderzoek naar de arbeids-
situatie van operatiekamer- en overig medisch personeel en werkenden 
in de farmaceutische industrie, chemische industrie, laboratoria, 
rubberindustrie, schoonheids- en kapperssalons; speciaal gericht 
op mogelijke risicobronnen(stoffen) voor de voortplanting en het 
nageslacht. Van belang hierbij zijn tevens de gegevens uit de 
literatuurstudies genoemd in de punten 5 en 6 

9. Aan de hand van de uitkomsten van de voorgenomen activiteiten 
1 t /m 8 bepalen voor welke stoffen, beroepen en/of arbeidssituaties 
bijzonder wetteli jke maatregelen nodig zijn (te treffen in het kader 
van de 2e fase wetgeving toxische stoffen) 

10. Nagaan wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een 
registratie van personen met nadelige effecten op de voortplanting 
en nageslacht t.g.v. een chemische belasting door het beroep 
(een en ander met inachtneming van de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer) 

11. Naast publikatie van het rapport, de ontwikkel ing van 
aanvullende voorl ichting over het betreffende onderwerp 

Met name wordt hierbij gedacht aan een voorlichtingsbrochure. 

geen 

geen 

geen 

geen 

f 100 000 

f 100 000 

f 300 000 

f 450 000 

t.z.t. nader 
aan te geven 

t.z.t. nader 
aan te geven 

f 40 000 

Totaal (voorlopig) geraamde kosten f 900 000 
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Fasering uitvoering beleidsvoornemens 

Beleids- 1983 1984 1985 1986 
voornemens 

1 xxxxxxxxxxxx 

2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

5 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

6 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

7 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

8 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

9 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

10 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

1 1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Sector toxicologie 
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