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Geachte 

Op 20 mei jl. hebben wij uw brief ontvangen met daarin een voorstel voor het 
aanpassen van de systematiek tot vaststelling van wettelijke grenswaarden voor 
genotoxische carcinogenen stoffen. Uw voorstel gaat in op het proces dat 
doorlopen wordt binnen de SER ter advisering van SZW over het vaststellen van 
wettelijke grenswaarden. Ook doet u een voorstel voor een rol van de Inspectie 
SZW in dat proces. Mede naar aanleiding van uw brief heeft een gesprek 
plaatsgevonden tussen u, de Inspectie SZW en mijzelf. Door middel van deze brief 
wil ik u graag informeren over de vervolgstappen die genomen worden naar 
aanleiding van uw brief. 

Allereerst stel ik het zeer op prijs dat FNV proactief mee denkt over het verbeteren 
van de systematiek tot vaststelling van wettelijke grenswaarden. Er zijn nog te 
veel werkenden die nadelig gezondheidseffect ondervinden door blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen tijdens het werk'. Preventie hiervan is dan ook een speerpunt 
binnen het arbeidsomstandighedenbeleid en bij de toezichthouder, Inspectie SZW. 
Grenswaarden zijn een belangrijk instrument binnen de arbobeleidscyclus voor 
werkgevers om de werkenden te beschermen tegen de blootstelling aan 
gevaarlijke stoffen. De verbetering van de systematiek tot vaststelling van 
wettelijke grenswaarden helpt in het terugdringen van het aantal werkenden dat 
ziek wordt door blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk. 

In het gevoerde gesprek werd duidelijk dat de achtergrond van uw voorstel is 
gelegen in de behoefte om sneller over objectiveerbare en onafhankelijke 
informatie te beschikken over de haalbaarheid van grenswaarden. Zodat op deze 
wijze de informatiepositie van werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers in 
de SER subcommissie Grenswaarden Stoffen op de Werkplek (SER GSW) 
verbeterd wordt. 
Ik herken de urgentie die u beschrijft om hier snel mee aan de slag te gaan. En 
die ziet de SER GSW ook. Zoals in het gesprek aangegeven liggen delen van uw 
voorstel eveneens ter tafel binnen SER GSW. 

1  https://www.inspectieszw.ni/publicatieskapporten/2021/02/04/beroepsziekten-in-
beeld,  https://www.arboportaal.nliclocumentenibrochure/2020/5/28/factsheet-
arbovisie-2040-staat-van-gezond-en-veilig-werken.  
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Aangezien uw voorstel raakt aan de werkwijze van de commissie en de 
informatiepositie van de deelnemers in de commissie, de SER GSW voorts over de 
eigen procedures gaat om tot advisering te komen, heb ik de SER GSW verzocht 
om tot een gezamenlijk voorstel namens werkgevers- en werknemersorganisaties 
te komen dat tegemoet komt aan de hiervoor geconstateerde punten over tijdige, 
onafhankelijke en objectiveerbare haalbaarheidsinformatie en de informatiepositie 
van de werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers. Ik heb daarbij tevens een 
aantal aandachtspunten en overwegingen meegegeven. 

Hierbij stuur ik u ter kennisname een afschrift van mijn brief aan de voorzitter van 
de SER GSW. 

Mocht uit het gezamenlijke voorstel van de SER GSW blijken dat er onderdelen 
zijn waar SZW en/of de Inspectie SZW een rol in kan spelen, dan zal het 
ministerie bezien of dit passend is gelet op de respectieve verantwoordelijkheden 
en door het ministerie kan worden ondersteund en op welke wijze. En zal daarover 
graag met u en met de SER GSW in gesprek gaan. 

Hoogachtend, 

De Minister van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid, 
namens deze, 

Directeur Gezond & Veilig Werken 
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