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Rapport in het kort 

Luchtnormen voor 31 prioritaire stoffen 
Road-map Normstelling 
 
Bij vergunninghouders en -verleners bestond onduidelijkheid over de status van 
de luchtnormen van 31 prioritaire stoffen. De normen zijn in het verleden niet 
formeel vastgesteld door de Stuurgroep Stoffen en stonden daarom niet vermeld 
op de website ‘Risico’s van Stoffen’, www.rivm.nl/rvs/. Deze luchtnormen staan 
echter wel vermeld in de bijlage ‘Normstelling prioritaire stoffen’ bij de notitie 
‘Reductiedoelstellingen prioritaire stoffen’ uit 2001, opgesteld door VROM in het 
kader van het vierde Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4). Het RIVM heeft 
onderzocht of de luchtnormen voor deze stoffen nog actueel zijn. Hieruit bleek 
dat voor drie stoffen de normen zijn aangepast, en dat er voor 18 stoffen 
nieuwe informatie beschikbaar is, waardoor deze normen mogelijk in de 
toekomst moeten worden herzien. Eind 2010 zijn voor alle 31 stoffen door het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu de luchtnormen vastgesteld. Vervolgens 
zijn de normen op de website ‘Risico’s van Stoffen’ gepubliceerd. 
 
De Nederlandse prioritaire stoffenlijst omvat stoffen met een risico voor mens en 
milieu die de rijksoverheid met voorrang wil aanpakken. 
 
Trefwoorden: 
luchtnormen, prioritaire stoffen 
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Abstract 

Air quality standards for 31 priority substances 
Road-map quality standard setting 
 
The status of air quality standards for 31 priority substances was unclear for 
permit owners and authorities responsible for granting permits. In the past, 
these standards were not authorized by the Steering Group Substances, and 
therefore the standards were not externally communicated via the ‘Risk of 
Substances’ website, www.rivm.nl/rvs/. These standards, however, were part of 
the annex ‘Standard setting for priority substances’ of the policy memorandum 
‘Reduction goals priority substances (2001)’, formulated by the Dutch Ministry of 
the Housing, Spatial Planning and the Environment within the framework of the 
fourth National Environmental Policy Plan. RIVM examined whether the air 
quality standards are still up to date. This survey showed that for three 
substances new standards exist, and that for 18 substances new information is 
available, which may result in a possible update of the standards. In the last 
months of 2010 the standards have been authorized for all 31 substances by the 
Ministry of Infrastructure and the Environment, and the standards were 
subsequently published on www.rivm.nl/rvs/. 
 
The Dutch list of priority substances is a list of substances with a risk for man 
and environment that will be tackled by the National Government with 
preference. 
 
Keywords: 
air quality standards, priority substances 
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Voorwoord 

Road-map Normstelling 
VROM heeft in 2009 het traject ‘Vernieuwde visie op normstelling’ in gang gezet. 
De reden is dat het huidige bouwwerk van normstelling voor stoffen niet meer 
aansluit bij ontwikkelingen, zoals nieuwe Europese wet- en regelgeving 
(bijvoorbeeld REACH) en een veranderende verdeling van 
verantwoordelijkheden tussen bedrijfsleven en overheid. De interne VROM-
notitie ‘Op weg naar een vernieuwde visie op normstelling voor stoffen’ (VROM, 
2009) schetst wegen om het doel, de realisatie van een geïntegreerd 
normenstelsel dat is afgestemd op de relevante (inter)nationale beleidskaders, 
te bereiken. Binnen IenM wordt nu nader invulling gegeven aan de nieuwe opzet 
van het nationale stoffenbeleid en de positie van normstelling. 
De ‘Road-map Normstelling’ vormt de overkoepelende meerjaren 
(presentatie)structuur waarin de RIVM-activiteiten plaatsvinden die bijdragen 
aan de onderbouwing van het gewenste normenstelsel. De producten binnen 
deze Road-map ‘geven richting’ aan de totstandkoming van dit stelsel. Het 
voorliggende RIVM-briefrapport ‘Luchtnormen voor 31 prioritaire stoffen’ is één 
van die producten. 
Meer informatie over de ‘Road-map Normstelling’: charles.bodar@rivm.nl 
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Samenvatting 

Dit rapport geeft duidelijkheid over de status van 31 luchtnormen voor 
prioritaire stoffen, zoals vermeld in de bijlage ‘Normstelling prioritaire stoffen’ bij 
de notitie ‘Reductiedoelstellingen prioritaire stoffen’ uit 2001. Voor deze stoffen 
is nagegaan of de normen uit 2001 nog actueel zijn of dat er ondertussen 
nieuwere normen zijn vastgesteld. Voor alle stoffen wordt een voorstel gedaan. 
De voorgestelde luchtnormen zijn in december 2010 door het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu vastgesteld en de normen zijn gepubliceerd op de 
website ‘Risico’s van Stoffen’, zodat nu voor alle 31 stoffen een luchtnorm 
beschikbaar is. 
 
Vanwege de urgentie zijn voor 28 stoffen de luchtnormen uit de notitie uit 2001 
overgenomen en vastgesteld. Voor twee stoffen (benzeen en koolmonoxide) zijn 
er ondertussen wettelijke normen beschikbaar, die afwijken van de normen uit 
2001, en voor één stof (styreen) is inmiddels een afwijkende gedegen norm 
vastgesteld door de Stuurgroep Stoffen. 
 
Voor 18 van de 28 stoffen blijkt nieuwe informatie beschikbaar. Voor zes van 
deze stoffen wordt aanbevolen om de norm in de nabije toekomst te herzien. 
Voor 12 stoffen is nader onderzoek en/of discussie nodig om tot een herziening 
van de norm te komen. 
 
 



RIVM Report 601357003 

Page 8 of 32 

1 Inleiding 

In 2008 is een inventarisatie gestart van milieukwaliteitsnormen in verschillende 
literatuurbronnen. Directe aanleiding daarvoor was de onduidelijke status van de 
milieukwaliteitsnormen die in het zogenaamde Groene boekje ‘Stoffen en 
Normen’ (VROM, 1999) zijn opgenomen. Tegenwoordig worden de 
milieukwaliteitsnormen gecommuniceerd via de website Risico’s van Stoffen 
(http://www.rivm.nl/rvs/) (RVS). Deze website publiceert alleen geautoriseerde 
normen met een duidelijk herleidbare bron. Alleen normen die door de 
interdepartementale Stuurgroep Stoffen zijn goedgekeurd en normen met een 
wettelijke status zijn opgenomen. Opheldering over de status van de normen uit 
het Groene boekje was noodzakelijk. 
De inventarisatie heeft zich in eerste instantie gericht op de 
milieukwaliteitsnormen voor lucht die in Nederland in omloop zijn. De resultaten 
van de inventarisatie staan in het rapport ‘Luchtnormen geordend’ (De Jong en 
Janssen, 2010). Dit rapport bevatte niet alleen de luchtnormen uit ‘Stoffen en 
Normen’, maar ook uit andere bronnen. Met het afronden van dit rapport is in 
het voorjaar van 2010 een actieplan opgesteld om aan de hand van het rapport 
luchtnormen aan de RVS-website toe te voegen. Een van de eerste acties was 
het toevoegen van de luchtnormen uit de bijlage ‘Normstelling prioritaire stoffen’ 
bij de notitie ‘Reductiedoelstellingen prioritaire stoffen’ 2001 (zie Bijlage 1). 
Deze normen waren niet opgenomen op de RVS-website, omdat ze nooit door de 
Stuurgroep Stoffen waren vastgesteld. In het verleden stonden deze normen 
echter wel op de website van de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR, zie  
http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/ner/). Het verwijderen van 
deze normen van de NeR-website, voordat ze waren opgenomen op de RVS-
website, leidde tot vragen bij stakeholders en was aanleiding voor het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) om een brief hierover te richten aan het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) (zie Bijlage 2).  
Om aan de onduidelijkheid over de status van deze normen een einde te maken, 
zijn werkzaamheden door het RIVM versneld uitgevoerd; zie ook de brief 
hierover van het ministerie van IenM aan het IPO (Bijlage 3). 
Uitgangspunt is geweest dat er voor elke prioritaire stof waarvoor in 2001 een 
luchtnorm werd vermeld, een norm wordt voorgesteld. Hierbij is voorgesteld om 
de norm uit 2001 over te nemen, tenzij er ondertussen een nieuwere norm is 
vastgesteld door de Stuurgroep Stoffen, of tenzij er een wettelijke norm voor 
deze stoffen bestaat. Tevens is gekeken of de actualiteit aanleiding geeft de 
bestaande normen op termijn te herzien. Hierbij is gebruik gemaakt van het 
rapport ‘Luchtnormen geordend’ (De Jong en Janssen, 2010). De voorgestelde 
luchtnormen zijn in december 2010 door IenM vastgesteld en door het RIVM op 
de RVS-website geplaatst. 
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2 Overzicht luchtnormen voor 31 prioritaire stoffen 

In Tabel 1 staan de nieuw vastgestelde normen weergegeven. In Bijlage 4 wordt 
aangegeven wat de waarde van de norm uit de bijlage ‘Normstelling prioritaire 
stoffen’ bij de notitie ‘Reductiedoelstellingen prioritaire stoffen’ 2001 (VROM, 
2001) was en in welke gevallen daarvan is afgeweken. Voor een aantal normen 
dient in de nabije toekomst te worden nagegaan of de norm uit 2001 aan de 
hand van recentere gegevens moet worden aangepast. Dit is in Tabel 1 
aangeven met ‘*’. In Bijlage 4 wordt dit gedetailleerd aangegeven. Op de RVS-
website is zijn deze normen voorzien van de toevoeging ‘norm in herziening’. 
 
Tabel 1 Overzicht van de vastgestelde luchtnormen voor 31 prioritaire stoffen 
Stofnaam Norm geldig per december 2010 en op RVS-

website 
 MTR- of EU-grenswaarde 

µg/m3 
SW 
µg/m3 

acroleïne 0,5 0,01 
acrylonitril* 10 0,1 
arseen 0,5 0,005 
asbest* 100.000 1000 
benzeen 5 1 
chroom (zeswaardig)* 0,0025 0,000025 
1,2-dichloorethaan* 100 1 
dichloormethaan* 1700 20 
etheen* 80 0,5 
fenol* 100 1 
fluoriden* 0,05 0,0005 
koolmonoxide 10000 100 
lood 0,5 0,005 
methanal (formaldehyde)* 10 1 
methylbenzeen (tolueen)* 300 3 
methylbromide 100 1 
methyloxiraan (propyleenoxide) 90  1 
nikkel* 0,25 0,0025 
oxiraan (ethyleenoxide)* 3 0,03 
ozon - 50 
PAK’s: benzo(a)pyreen 0,001 0,00001 
stikstofdioxide 40 0,4 
fijn stof (PM10)* 40 - 
styreen* 900 - 
tetrachlooretheen* 250 2,5 
tetrachloormethaan 60 1 
1,1,1-trichloorethaan* 4800 48 
trichlooretheen* 5000 50 
trichloormethaan 100 1 
vinylchloride* 100 1 
zwaveldioxide 20 0,5 
* norm in herziening 

 
Voor vier stoffen is, op verzoek van het ministerie van IenM en ingegeven door 
vragen uit de praktijk van de vergunningverlening, gedetailleerder naar de 
waarde van de normen gekeken. Dit betreft de normen voor benzeen, fluoride, 
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styreen en ethyleenoxide. Voor benzeen en fluoride is in afzonderlijke notities 
een aantal opties aan het ministerie voorgelegd. Op deze vier stoffen wordt in 
hoofdstuk 3 nader ingegaan. 
 
Voor genotoxisch carcinogene stoffen geldt dat deze in het verleden zijn afgeleid 
op basis van een additioneel kankerrisico van 1 op de 10.000 bij levenslange 
blootstelling. Dit komt overeen met een additioneel kankerrisico van 10-6 per 
jaar. Dit risiconiveau werd in het verleden in Nederland gelijkgesteld met het 
MTR. 
In Europees verband wordt de grenswaarde inmiddels gebaseerd op een 
additioneel kankerrisico van 1 op de 1.000.000 bij levenslange blootstelling 
(= 10-8 per jaar). Als er binnen het Nederlands beleid wordt gekozen om dit van 
toepassing te laten zijn op het MTR-niveau, betekent dit dat de normen voor 
genotoxisch carcinogene stoffen een factor 100 lager uitvallen dan in het 
verleden. Dit is niet het geval als dit risiconiveau gelijk wordt gesteld aan de 
streefwaarde (omdat de streefwaarde meestal gelijk is aan MTR/100). Voor 
oppervlaktewaternormen geldt inmiddels dat de jaargemiddelde 
milieukwaliteitnorm voor deze stoffen (JG-MKN) is vastgesteld op een 
beschermingsniveau van 1 op de 1.000.000 bij levenslange blootstelling  
(= 10-8 per jaar). Zie voor meer informatie ook Smit et al. (2009). 
 
Voor stoffen met genotoxisch carcinogene eigenschappen moet dus eerst 
worden besloten welk risiconiveau moet worden gehanteerd, voordat de norm 
kan worden vastgesteld. Het RIVM zal in de eerste helft van 2011 een voorstel 
doen, dat met de betrokken departementen zal worden besproken. In Bijlage 4 
is aangegeven voor welke stoffen dit geldt. 
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3 Luchtnormen voor benzeen, fluoride, styreen en 
ethyleenoxide 

Voor vier stoffen is, op verzoek van het ministerie van IenM en ingegeven door 
vragen uit de praktijk van de vergunningverlening, gedetailleerder naar de 
waarde van de normen gekeken. De resultaten hiervan zijn hieronder 
weergegeven. 
 

3.1 Benzeen 

Probleemstelling 
Er is een EU-grenswaarde1 voor benzeen van 5 µg/m3 (EU, 2000)2, deze 
grenswaarde geldt ook in Nederland. Deze grenswaarde is van kracht sinds 
1 januari 2010, en vervangt de EU-grenswaarde van 10 µg/m3. De eerder door 
het beleid gecommuniceerde streefwaarde van 1 µg/m3 (VROM, 1999; VROM, 
2001), is echter niet aangepast en ook nooit vastgesteld door de Stuurgroep 
Stoffen. Vanuit de vergunningverlening is behoefte aan een streefwaarde voor 
benzeen, omdat voor de Nederlandse emissierichtlijn lucht (NeR) vanaf 2012 
getoetst moet worden aan de streefwaarde. Daarom zijn hieronder opties 
gegeven voor het vaststellen van een streefwaarde voor benzeen. 
 
Achtergrond 
In het Besluit luchtkwaliteit benzeen (Anoniem, 1997) wordt een grenswaarde 
van 10 µg/m3 genoemd, evenals een richtwaarde van 5 µg/m3 en een 
streefwaarde van 1 µg/m3. De grens- en streefwaarden komen terug in de 
bijlage ‘Normstelling prioritaire stoffen’ bij de notitie ‘Reductiedoelstellingen 
prioritaire stoffen’ (VROM, 2001). 
In het Groene boekje ‘Stoffen en Normen’ wordt naast deze waarden een MTR-
waarde van 30 µg/m3 genoemd. Deze waarde is afkomstig uit Vermeire (1993) 
en is afgeleid voor bodeminterventiewaarden (Toelaatbare Concentratie in Lucht 
(TCL) = 30 µg/m3, gebaseerd op toxische effecten in bloed). In 2001 is voor de 
bodeminterventiewaarden de TCL herzien en een nieuwe waarde voor benzeen 
afgeleid: een CRinhalation 20 µg/m3 (CR=cancer risk, gebaseerd op een additioneel 
kankerrisico van 1 op 10.000 bij levenslange blootstelling) (Baars et al., 2001). 
Deze waarde is opgenomen in de circulaire bodemsanering 2009 (Anoniem, 
2009). De WHO (WHO, 2000) geeft een concentratie van 0,17 µg/m3 als 
overeenkomend met een kankerrisico van 1 op 1.000.000 per leven, welke van 
dezelfde grootteorde is als de CRinhalation. Uitgaand van deze WHO-schatting heeft 
een EU-werkgroep een eigen beoordeling opgesteld (EU, 1999), resulterend in 
de EU-grenswaarde van 5 µg/m3. In EU (1999) wordt aangegeven dat een norm 
in de range van 0,2 - 20 µg/m3 overeenkomt met een additioneel kankerrisico 

 
1 De termen ‘grenswaarde’ en ‘richtwaarde’ worden in het NMP3 van 1998 toegelicht. De 
termen grens- en richtwaarde worden voortaan alleen gebruikt voor wettelijke normen. De 
volgende milieukwaliteitsnormen worden onderscheiden in het NMP3: 
Wettelijk: Grenswaarde, een norm die in acht moet worden genomen 
 Richtwaarde, een norm waar rekening mee gehouden dient te worden 
Niet-wettelijk: Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR), een wetenschappelijk afgeleide 

waarde voor een stof, die aangeeft bij welke concentratie óf geen negatief 
effect te verwachten is óf een kans van 10-6 op sterfte voorspeld kan worden 
Streefwaarde, een waarde die aangeeft wanneer er sprake is van 
verwaarloosbare effecten op het milieu. 

2 Gericht op de bescherming van de gezondheid van de mens, jaargemiddelde 
concentratie. 
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van 1 op 1.000.000 bij levenslange blootstelling. De benedengrens (0,2 µg/m3) 
is de afgeronde WHO-schatting en komt overeen met de gemeten 
achtergrondconcentraties in afgelegen gebieden (Arctische gebieden). Deze 
grens is in gebieden met economische activiteit niet haalbaar. Door de EU-
werkgroep wordt een jaargemiddelde norm van 5 µg/m3 beschermend en 
haalbaar geacht op het 10-6 beschermingsniveau. In de EU-Risk Assessment 
Report (RAR) voor benzeen (EU, 2008b) wordt aangegeven dat ‘Due to the 
genotoxic and carcinogenic effects of benzene no safe level of exposure can be 
recommended’. 
 
Tabel 2 geeft een overzicht van de luchtnormen voor benzeen. Voor risico’s van 
de mens wordt het individueel risico als maat gehanteerd. Voor genotoxisch 
carcinogene stoffen was de Nederlandse risicomaat in het verleden vastgesteld 
op 10-4 per leven. Tegenwoordig wordt, zowel in Europa als in Nederland, 
uitgegaan van een risicomaat van 10-6 per leven (voor meer uitleg, zie: Smit et 
al., 2009). In het verleden vastgestelde normen hebben daarom soms 
betrekking op een ander risiconiveau dan momenteel gebruikelijk is. In de 
tweede kolom zijn de getallen daarom omgerekend naar hetzelfde 
beschermingsniveau, zodat de getallen kunnen worden vergeleken. 
 
In Nederland bedroeg de jaargemiddelde achtergrondconcentratie in 2009 
0,6 µg/m3 (Anoniem, 2010) (0,02 µg/m3 in Arctische gebieden). In de Rijnmond 
wordt een jaargemiddelde van 1,3 µg/m3 gemeten (Snijder, 2010). 
 
Tabel 2 Overzicht van de luchtnormen voor benzeen 
MTR  
(µg/m3) 

MTR  
(µg/m3) 
kankerrisico  
1 op 
1.000.000/leven 

Streef-
waarde  
(µg/m3) 

Jaar Bron 

10 (grenswaarde) 
5 (richtwaarde) 

10 
5 

1 1997, 
1999 

Besluit 
Luchtkwaliteit 
benzeen, Groene 
boekje 

30 0,30  1999 Groene boekje 
5 (grenswaarde) 5  1999 EU-werkgroep 
0,17 0,17  2000 WHO 
10 (grenswaarde) 10 1 2001 bijlage 

‘Normstelling 
prioritaire stoffen’ 

20 0,20  2009 Circulaire 
bodemsanering 

5 (grenswaarde) 5  2010 Wet Milieubeheer 
EU-dochterrichtlijn 

 
Normaal gesproken zou de streefwaarde worden afgeleid door het delen van het 
MTR (in casu de grenswaarde) door 100. Omdat de resulterende waarde onder 
de achtergrondconcentratie zou liggen, worden hieronder verschillende opties 
voor de streefwaarde voorgelegd. Hierbij wordt opgemerkt dat de 
achtergrondconcentratie van benzeen voor een groot deel wordt veroorzaakt 
door menselijke activiteiten. 
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Opties 
In Tabel 3 worden de mogelijke opties voor een streefwaarde voor benzeen 
weergegeven, inclusief argumenten voor en tegen. 
 
Tabel 3 Overzicht van de opties voor een streefwaarde voor benzeen 
Voorstel voor 
Streefwaarde 
(µg/m3) 

Argumenten voor Argumenten tegen 

1  - streefwaarde uit Besluit 
Luchtkwaliteit 
- consistentie van beleid 
- consistentie in 
vergunningverlening 
- Nederlandse 
achtergrondconcentratie voldoet 
- in Nederlandse gebieden met 
emissies waarschijnlijk haalbaar 

factor 5 is niet consistent 
met andere stoffen 
 

0,6 - huidige achtergrondconcentratie 
- consistent met andere stoffen 
met achtergrondconcentratie 

mogelijk niet haalbaar in 
gebieden met emissies 

0,05 - factor 100 onder EU-
grenswaarde 
- consistent met andere stoffen 

ver onder 
achtergrondconcentratie,
dus overal overschrijding 

 
De opties betreffen drie voorstellen:  

1. In het eerste geval (1 µg/m3) wordt de huidige streefwaarde 
gehandhaafd. Dit betreft een beleidsmatige keuze, waarbij de waarden 
in het algemeen kunnen worden gehaald, maar waarbij de factor 5 
tussen de grenswaarde en de streefwaarde niet wetenschappelijk kan 
worden onderbouwd. 

2. Het tweede voorstel (0,6 µg/m3) betreft de huidige 
achtergrondconcentratie in Nederland. De keuze voor een dergelijke 
waarde is consistent met andere stoffen waarvoor een natuurlijke 
achtergrondconcentratie bestaat. Het argument is dat het weinig zin 
heeft om een streefwaarde onder een natuurlijke 
achtergrondconcentratie vast te stellen. In dit geval wordt de 
achtergrondconcentratie echter veroorzaakt door menselijke activiteiten. 
Het is daarom een beleidsmatige keuze in hoeverre men de 
streefwaarde op het niveau van de huidige achtergrondconcentratie wil 
vaststellen, of de streefwaarde wil gebruiken om te sturen op een lagere 
achtergrondconcentratie. 

3. Het derde voorstel (0,05 µg/m3) betreft het toepassen van een 
factor 100 op het MTR. De grenswaarde kan gezien de wijze van afleiden 
direct worden vergeleken met een MTR. Hierbij moet de kanttekening 
worden gemaakt dat er, door het invoeren van EU-regelgeving, voor 
genotoxisch carcinogene stoffen een aanscherping van de norm met een 
factor 100 heeft plaatsgevonden, waardoor de huidige grenswaarde is 
vastgesteld op een beschermingsniveau dat gelijk is aan de 
oorspronkelijke streefwaarde. De toepassing van deze streefwaarde in 
de NeR zal een onhaalbare eis blijken, omdat de waarde al ver onder de 
achtergrondconcentratie in Nederland ligt en dus overal zal worden 
overschreden. 
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Conclusie 
Aan de hand van de bovenstaande opties is er in december 2010 door het 
ministerie van IenM voor gekozen om de streefwaarde vast te stellen op 
1 µg/m3. 
 

3.2 Fluoriden 

 
Probleem 
In het Groene boekje (VROM, 1999) en in de bijlage ‘Normstelling prioritaire 
stoffen’ bij notitie ‘Reductiedoelstellingen prioritaire stoffen’ (VROM, 2001) 
worden voor fluoriden een MTR van 0,05 µg/m3 en een streefwaarde van 
0,5 ng/m3 genoemd. De luchtnormen voor fluoriden zijn nooit door de 
Stuurgroep Stoffen vastgesteld en daarom ook niet op de RVS-website 
opgenomen. Daardoor bestaat er onduidelijkheid over de status van de norm 
(zie ook De Jong en Janssen, 2010). De hiervoor genoemde normen zijn 
gebaseerd op Slooff et al. (1988). Er is in de tussentijd nooit onderzocht of 
aanvullende informatie beschikbaar is gekomen. 
 
Achtergrond 
De MTR’s uit het Groene boekje (0,3 µg/m3 voor blootstelling van een dag 
waaruit een jaargemiddelde MTR van 0,05 µg/m3 wordt afgeleid) komen uit het 
Basisdocument Fluoriden (Slooff et al., 1988) en gelden ter bescherming van 
flora en wilde fauna gedurende het hele jaar (0,3 µg/m3 heeft betrekking op het 
winterseizoen). De Gezondheidsraad suggereert overigens in haar advies uit 
1990 (Gezondheidsraad, 1990) een veiligheidsfactor van 5 toe te passen op de 
NOEC-waarden voor gevoelige planten, omdat mogelijk zeer gevoelige planten 
niet worden beschermd; dit zou resulteren in een advieswaarde van 0,04 µg/m3 
voor een 7-maands gemiddelde blootstelling. Het MTR (0,05 µg/m3) en de 
streefwaarde (0,0005 µg/m3) komen terug in de bijlage ‘Normstelling prioritaire 
stoffen’ bij de notitie ‘Reductiedoelstellingen prioritaire stoffen’ (VROM, 2001). 
In 2001 werd dit MTR van 0,05 µg/m3 in een ad hoc RIVM-advies over 
blootstelling aan fluoriden gehandhaafd (Pieters et al., 2001). Er zijn recent ook 
EU-RARs verschenen voor waterstoffluoride (EU, 2001), calciumfluoride (EU, 
2008c) en aluminiumfluoride (EU, 2008a) waarin een PNEC van 0,2 µg/m3 wordt 
afgeleid op basis van de meest gevoelige plant (voor een blootstellingsperiode 
van 7 maanden). In de EU-RARs voor calcium- en aluminiumfluoride worden 
overigens geen nieuwe data verzameld, omdat het hierbij voor wat betreft lucht 
met name ging om de emissies van waterstoffluoride bij de productie van deze 
stoffen. In de EU-RAR voor waterstoffluoride worden voor wat betreft effecten 
op planten wel nieuwe data in beschouwing genomen. In deze RAR wordt 
aangegeven dat de aldaar afgeleide PNECplant-air mogelijk niet beschermend is 
voor wilde fauna. 
Naast de ecologische normen is er een gezondheidkundige advieswaarde 
afgeleid van 1,6 µg/m3 (Pieters et al., 2001). 
Omdat de waarde van de norm uit de RARs, volgens de RARs zelf, mogelijk geen 
volledig beschermingsniveau bieden, met name niet voor wilde fauna (zie ook 
Mennen et al., 2010), is er (nog) geen directe aanleiding gezien om de huidige 
nationale norm te veranderen. Het is echter mogelijk dat er na 1988 
aanvullende data voor wilde fauna (of flora) beschikbaar zijn gekomen die 
gebruikt kunnen worden voor de onderbouwing van een nieuwe norm. Deze 
nieuwere norm zal niet hoger kunnen worden dan de waarde uit de EU-RAR 
(0,2 µg/m3, een factor 4 hoger dan huidige MTR), maar zou eventueel wel lager 
kunnen uitpakken. NB, Bij een eventuele update van de norm zullen ook 
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eventueel in het kader van REACH beschikbaar gekomen data worden 
betrokken. 
 
Uit een rapport van Mennen et al. (2010) blijkt dat de achtergrondconcentraties 
in Nederland rond het MTR van 0,05 µg/m3 liggen. In belaste gebieden wordt 
het MTR met een factor 2 tot 3 overschreden. Hierbij wordt opgemerkt dat de 
concentraties in lucht worden veroorzaakt door menselijke activiteiten. 
 
Opties 
In Tabel 4 worden de mogelijke opties voor een MTR en voor een streefwaarde 
voor fluoriden weergegeven, inclusief argumenten voor en tegen. 
 
Tabel 4 Overzicht van de opties voor MTR en streefwaarde voor fluoriden 
MTR en Streefwaarde 
(µg/m3) 

Argumenten voor Argumenten tegen 

0,2 en 0,002 consistent met EU-RAR wilde fauna mogelijk niet 
beschermd 

0,05 en 0,0005 consistentie van 
Nederlands beleid 
consistentie in 
Nederlandse 
vergunningverlening 
wilde fauna 
waarschijnlijk beschermd 

niet consistent met EU-
RAR 
 

updaten gegevens wilde 
fauna en flora mbv 
aanvullend 
literatuuronderzoek 

wetenschappelijk correct 
discussies over 
beschermingsniveau van 
het MTR opgelost 

extra werk noodzakelijk, 
mogelijk afwijken van 
eerdere normen  

 
Aanbeveling 
Het RIVM beveelt aan om het huidige MTR (0,05 µg/m3) en de streefwaarde 
(0,0005 µg/m3) te handhaven en beleidsmatig vast te stellen, maar om parallel 
daaraan te verkennen of er nieuwe (bruikbare) data voor wilde fauna en planten 
beschikbaar zijn. Op basis hiervan kan worden bezien of op termijn een 
aanpassing van de norm noodzakelijk is.  
 
Conclusie 
Op basis van het bovenstaande is er in december 2010 door het ministerie van 
IenM voor gekozen om het huidige MTR (0,05 µg/m3) en de streefwaarde 
(0,0005 µg/m3) te handhaven. 
 

3.3 Ethyleenoxide (Oxiraan, ETO) 

Recent is voor deze stof naar aanleiding van een incident veel uitgezocht (Van 
Bruggen et al., 2010). In afwachting van een rapport van de US-EPA is in 
december 2010 door het ministerie van IenM besloten voorlopig de normen (uit 
VROM, 2001) vast te stellen, en de ad hoc norm te laten vervallen (zie 
Bijlage 4). Op korte termijn zal overleg met het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu plaatsvinden over de te nemen vervolgstappen. Dit kan resulteren in een 
nieuw normvoorstel waarbij recente onderzoeksresultaten worden meegenomen. 
 

3.4 Styreen 

Voor styreen is recent een nieuw MTR- en VR-niveau afgeleid op basis van een 
EU-RAR (Van Herwijnen en Vos, 2009). Dit MTR is in 2010 goedgekeurd door de 
Stuurgroep Stoffen. Het nieuwe MTR vervangt het MTR uit 2001. Het VR moet 
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nog beleidsmatig worden vastgesteld, waarna ook de streefwaarde kan worden 
gecommuniceerd. 
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4 Conclusies 

Voor 31 prioritaire stoffen, die zijn opgenomen in de bijlage ‘Normstelling 
prioritaire stoffen’ bij de notitie ‘Reductiedoelstellingen prioritaire stoffen’ 
(VROM, 2001), zijn de luchtnormen vastgesteld. De normen zijn ook opgenomen 
op de RVS-website. Vanwege de grote urgentie zijn voor 28 stoffen de 
luchtnormen, zoals opgevoerd in de notitie uit 2001, vastgesteld. Voor twee 
stoffen (benzeen en koolmonoxide) zijn er ondertussen wettelijke normen 
beschikbaar, die afwijken van de normen uit 2001; voor één stof (styreen) is 
inmiddels een afwijkende gedegen norm vastgesteld door de Stuurgroep 
Stoffen. 
 
Voor 12 stoffen luidt de conclusie dat verder wetenschappelijk onderzoek en/of 
discussie nodig is om aan te kunnen geven of de normen op termijn moeten 
worden aangepast. Dit betreft acrylonitril, asbest, chroom, 1,2-dichloorethaan, 
etheen, ethyleenoxide, fluoriden, nikkel, methanal, streefwaarde voor fijn stof, 
tetrachlooretheen en vinylchloride. Voor zes stoffen wordt de aanbeveling 
gedaan om de oude normen op korte termijn te vervangen door recenter 
afgeleide normen. Dit betreft dichloormethaan, fenol, tolueen, streefwaarde voor 
styreen, 1,1,1-trichloorethaan en trichlooretheen. Zie Bijlage 4 voor de 
getalswaarden. 
 
Tot slot bestaan er voor arseen, nikkel, ozon en benzo(a)pyreen ook EU-
richtwaarden, die vanaf 2013 gaan gelden. Voorgesteld wordt om ook deze 
richtwaarden als zodanig op de RVS-website op te nemen. 
 
Voor stoffen met genotoxisch carcinogene eigenschappen moet eerst worden 
besloten of het beschermingsniveau van 1 x 10-8 per jaar wordt gekoppeld aan 
het MTR niveau of aan het VR niveau, voordat normvoorstellen kunnen worden 
gedaan. 
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 Bijlage 1 Normen uit Bijlage ‘Normstelling prioritaire 
stoffen’ bij de notitie ‘Reductiedoelstellingen prioritaire 
stoffen’ 2001 
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Bijlage 2 Brief van IPO aan het ministerie van IenM 
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Bijlage 3 Antwoordbrief van het ministerie van IenM aan IPO 
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Bijlage 4 Overzicht van de luchtnormen voor 31 prioritaire stoffen3  

Stofnaam Norm TK brief 
Prioritaire stoffen 
2001 

Huidige wettelijke 
of vastgestelde 
norm  

Normvoorstellen Bron en/of Status Norm geldig per 
december 2010 
en op RVS-website 

Mogelijke 
vervolgacties  

 µg/m3 µg/m3 µg/m3  µg/m3  

acroleine MTR 0,5 
SW 0,01 

-- MTR 0,5 (Slooff et al., 
1994) 
VR 0,01 (Bodar, 2008) 

Nieuw normen 
afgeleid, nog niet 
geaccordeerd door 
Stuurgroep 

MTR 0,5 
SW 0,01 
(VROM, 2001)  

Nieuwe normen 
vaststellen en 
referentie wijzigen 
op website 

acrylonitril*  MTR 10 
SW 0,1 

-- MTR 0,090 
VR 0,00090 
(Van Herwijnen, 2009) 
CR 10-6 

Nieuw normen 
afgeleid, nog niet 
geaccordeerd door 
Stuurgroep 

MTR 10 
SW 0,1 
(VROM, 2001) 

Discussie met o.a. 
DSM over nieuwe 
normen 

arseen MTR 0,5 
SW 0,005 

EU-richtwaarde 
0,006 voor 1/1/2013 

 Oude normen + 
nieuwe EU norm per 
1/1/2013 

MTR 0,5 
SW 0,005 
(VROM, 2001) 

Richtwaarde (per 
1/1/2013) opnemen 
+ discussie factor 
100 voor SW 

asbest* MTR 100.000 
SW 1000 

-- (Gezondheidsraad, 
2010) heeft factor 40 
strengere normen 
voorgesteld 

 MTR 100.000 
SW 1000 
(VROM, 2001) 

Op termijn 
vervangen indien 
GR-normen formeel 
worden vastgesteld 

 
3 De normen hebben betrekking op het jaargemiddelde, tenzij anders wordt aangegeven. 
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Stofnaam Norm TK brief 
Prioritaire stoffen 
2001 

Huidige wettelijke 
of vastgestelde 
norm  

Normvoorstellen Bron en/of Status Norm geldig per 
december 2010 
en op RVS-website 

Mogelijke 
vervolgacties  

 µg/m3 µg/m3 µg/m3  µg/m3  

benzeen MTR 10 
SW 1 

EU-grenswaarde 5 
per 1/1/2010 

  EU grenswaarde 5  
SW 1 
(VROM, 2001) 
 

Verdere actie 
afhankelijk van 
discussie over 
benzeen binnen 
IenM 

chroom 
(zeswaardig)* 

MTR 0,0025 
SW 0,000025 

-- (Anoniem, 2009) 
noemt TCL van 0,0025 
(Baars et al., 2001) 
CR 10-4 

 MTR 0,0025 
SW 0,000025 
(VROM, 2001) 

discussie factor 100 
voor genotoxisch 
carcinogenen 

1,2-dichloorethaan* MTR 100 
SW 1 

-- (Anoniem, 2009) 
noemt TCL van 48  
(Baars et al., 2001) 
CR 10-4 

nieuwe norm 
afgeleid. NB 
achtergrondconcentr
atie = 1 

MTR 100 
SW 1 
(VROM, 2001) 

discussie vervanging 
MTR = 100 door 
MTR = 48. Discussie 
factor 100 voor 
genotoxisch 
carcinogenen 

dichloormethaan* MTR 1700 
SW 20 

 (Anoniem, 2009) 
noemt TCL van 3000  
(Baars et al., 2001) 

Er is een nieuwere 
norm 

MTR 1700 
SW 20 
(VROM, 2001) 

TCL = 3000 
vaststellen als MTR 
en SW = 30 
voorstellen. 

etheen* MTR 80 
SW 0,5 

-- (De Jong et al., 2007) 
noemt 
ecotoxicologische 
risicogrens van 
0,7 µg/m3. 
Achtergrond ligt op 
0,5 µg/m3 

 MTR 80 
SW 0,5 
(VROM, 2001) 

Wetenschappelijk 
verder uitwerken en 
beleidsmatig 
bediscussiëren 
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Stofnaam Norm TK brief 
Prioritaire stoffen 
2001 

Huidige wettelijke 
of vastgestelde 
norm  

Normvoorstellen Bron en/of Status Norm geldig per 
december 2010 
en op RVS-website 

Mogelijke 
vervolgacties  

 µg/m3 µg/m3 µg/m3  µg/m3  

fenol* MTR 100 
SW 1 

-- (Anoniem, 2009) 
noemt TCL van 20 
voor fenol 
(Baars et al., 2001) CR 
10-4 

Er is een nieuwere 
norm  

MTR 100 
SW 1 
(VROM, 2001) 

discussie vervanging 
MTR = 100 door 
MTR = 20 

fluoriden* MTR 0,05 
SW 0,0005 

-- EU-risk assessment 
met PNEC  0,2 ug/m3 
ecotoxicologisch niet 
beschermend 

 MTR 0,05 
SW 0,0005 
(VROM, 2001) 

Verdere actie 
afhankelijk van 
discussie over 
fluoriden binnen 
IenM 

koolmonoxide SW 100 EU-grenswaarde 8 u 
10000 

 Streefwaarde ligt op 
achtergrondniveau 

EU-grenswaarde 
10000 
SW 100  
(VROM, 2001) 

Geen verdere actie 

lood MTR 0,5 
SW 0,005 

EU-grenswaarde 0,5   EU grenswaarde 0,5 
SW 0,005 
(VROM, 2001) 

Geen verdere actie 

methanal 
(formaldehyde)* 

MTR 10 
SW 1 

-- (WHO, 2009) noemt 
een norm van 100, 
een EPA-norm is in 
ontwikkeling 

Streefwaarde ligt op 
achtergrondniveau 

MTR 10 
SW 1 
(VROM, 2001) 

Wetenschappelijk 
verder uitwerken en 
beleidsmatig 
bediscussiëren  
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Stofnaam Norm TK brief 
Prioritaire stoffen 
2001 

Huidige wettelijke 
of vastgestelde 
norm  

Normvoorstellen Bron en/of Status Norm geldig per 
december 2010 
en op RVS-website 

Mogelijke 
vervolgacties  

 µg/m3 µg/m3 µg/m3  µg/m3  

methylbenzeen 
(tolueen)* 

MTR 300 
SW 3 
 

-- (Anoniem, 2009) 
noemt TCL van 400 
(Baars et al., 2001) 
(Vos en Bodar, 2008): 
MTR 400 
SW 4 

 MTR 300 
SW 3 
(VROM, 2001). 

Nieuwe normen 
vaststellen en 
referentie wijzigen 
op website 

methylbromide MTR 100 
SW 1 

-- (Van Vlaardingen et 
al., 2007): 
ecotoxicologische 
norm: 851  

 MTR 100 
SW 1 
(VROM, 2001) 

Geen verdere actie 

methyloxiraan 
(propyleenoxide) 

MTR 90 
SW 1 

ad hoc MTR  
7,05E-01 

 

  MTR 90 
SW 1 
(VROM, 2001). 
Ad hoc norm van 
website verwijderen.  

 

nikkel* MTR 0,25 
SW 0,0025 

EU-richtwaarde voor 
01/01/2013 0,020 

(Anoniem, 2009)  
noemt TCL van 0,05 
(Baars et al., 2001) 

Oude normen + 
nieuwe EU norm per 
1/1/2013 

MTR 0,25 
SW 0,0025 
(VROM, 2001). 

Richtwaarde (per 
1/1/2013) opnemen 
Wetenschappelijk 
verder uitwerken en 
beleidsmatig 
bediscussiëren (o.a. 
WHO-norm) 
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Stofnaam Norm TK brief 
Prioritaire stoffen 
2001 

Huidige wettelijke 
of vastgestelde 
norm  

Normvoorstellen Bron en/of Status Norm geldig per 
december 2010 
en op RVS-website 

Mogelijke 
vervolgacties  

 µg/m3 µg/m3 µg/m3  µg/m3  

oxiraan 
(ethyleenoxide)* 

MTR 3 
SW 0,03 

ad hoc MTR 
6,49E-2 

  MTR 3 
SW 0,03 
(VROM, 2001). 
Ad hoc norm van 
website verwijderen 

Verdere actie 
afhankelijk van 
discussie over 
oxiraan binnen 
IenM/RIVM 

ozon SW 50 groeiseizoen EU-richtwaarde 120 
(8 uur)  

EU-richtwaarde per 
1/1/2010 en 1/1-2020 
(zie toelichting) 

andere normen 
nodig? 

SW 50  
(VROM, 2001) 

EU-richtwaarde 
opnemen met 
voetnoot 

PAK’s: 
benzo(a)pyreen 
 

MTR 0,001 
SW 0,00001 

EU-richtwaarde 
2013 0,001 

  MTR 0,001 
SW 0,00001 
(VROM, 2001) 

EU-richtwaarde (per 
1-1-2013) opnemen  

stikstofdioxide MTR 40 
SW 0,4 

EU-grenswaarde 
humaan 40 

  EU-grenswaarde 40 
SW 0,4 
(VROM, 2001) 

Geen verdere actie 

fijn stof (PM10)* MTR 40 
SW 20 

EU-grenswaarde 
(40) 4 

  EU-grenswaarde 40 Navragen bij 
IenM/KenL of oude 
streefwaarde 
gehandhaafd moet 
blijven + of 
interpretatie van 
noot hieronder 
correct is  

 
4 In de Europese richtlijn 1999/30/EC stond een indicatieve grenswaarde van 20 µg/m3 geldig vanaf 1/1/2010. In de herziene richtlijn 2008/50/EC is deze indicatieve waarde niet meer opgenomen, 
maar is wel de oude grenswaarde van 40 µg/m3 opgenomen die geldig was vanaf 1/1/2005. (1) Tekst in de richtlijn: Indicatieve grenswaarden te herzien in het licht van nadere informatie over de 
effecten op gezondheid en milieu, technische haalbaarheid en ervaring met de toepassing van de grenswaarden van fase 1 in de lidstaten. 
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Prioritaire stoffen 
2001 

Huidige wettelijke 
of vastgestelde 
norm  

Normvoorstellen Bron en/of Status Norm geldig per 
december 2010 
en op RVS-website 

Mogelijke 
vervolgacties  

 µg/m3 µg/m3 µg/m3  µg/m3  

styreen* MTR 800 
SW 8 

-- MTR 900 
VR 9 
(Van Herwijnen en 
Vos, 2009; Baars et 
al., 2001) 

nieuwe norm 
afgeleid, MTR 
vastgesteld door 
Stuurgroep 17-06-
2010 

MTR 900 Nieuwe SW 9 
vaststellen en 
opnemen 

tetrachlooretheen* MTR 250 
SW 2,5 

MTR 250 
SW 2,5 

(Anoniem, 2009) 
noemt TCL van 250.  
(Baars et al., 2001) Er 
zijn nieuwe 
ecotoxicologische 
normen afgeleid: 9,2 
uit (De Jong et al., 
2007). PNEC uit de 
EU-RAR (EU, 2005): 
8,2  

 MTR 250 
SW 2,5 
(VROM, 2001) 

Wetenschappelijk 
verder uitwerken en 
beleidsmatig 
bediscussiëren 

tetrachloormethaan MTR 60 
SW 1 

-- (Anoniem, 2009) 
noemt TCL van 60 
(Baars et al., 2001) 

 MTR 60 
SW 1 
(VROM, 2001) 

Geen verdere actie 

1,1,1-
trichloorethaan* 

MTR 4800 
SW 48 

MTR 4800  
SW 48 

(Anoniem, 2009) 
noemt TCL van 380 
(Baars et al., 2001) 
(Fleuren et al., 2009): 
MTR 380 
VR 3,8 

Er is een nieuwere 
norm 

MTR 4800  
SW 48 
(VROM, 2001) 

Vervanging MTR 
4800 door 380 en 
SW 48 door 3,8 
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Prioritaire stoffen 
2001 

Huidige wettelijke 
of vastgestelde 
norm  

Normvoorstellen Bron en/of Status Norm geldig per 
december 2010 
en op RVS-website 

Mogelijke 
vervolgacties  

 µg/m3 µg/m3 µg/m3  µg/m3  

trichlooretheen* MTR 5000 
SW 50 

-- (Anoniem, 2009) 
noemt TCL van 200 
(Baars et al., 2001)  

Er is een nieuwere 
norm 

MTR 5000 
SW 50 
(VROM, 2001) 

Vervanging MTR 
5000 door 200. 
Afleiden en 
vaststellen SW 

trichloormethaan MTR 100 
SW 1 

-- (Anoniem, 2009)  
noemt TCL van 100 
(Baars et al., 2001) 

 MTR 100 
SW 1 
(VROM, 2001) 

Geen verdere actie 

vinylchloride* MTR 100 
SW 1 

-- (Fleuren et al., 2009):  
MTR 0,036 
SW 0,00036 
CR 10-6 

(Baars et al., 2001): 
TCL 3,6 
CR 10-4 

Er is een nieuwere 
norm 

MTR 100 
SW 1 
(VROM, 2001) 

Vervanging MTR en 
SW. 
discussie factor 100 
 

zwaveldioxide MTR 20 
SW 0,5 

EU-grenswaarde 20   EU-grenswaarde 20 
SW 0,5 
(VROM, 2001) 

Geen verdere actie 

 
 



Dit is een uitgave van:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid  
en Milieu
Postbus 1 | 3720 BA Bilthoven
www.rivm.nl

maart 2011

00
22

98

Rapport 601357003/2011

F.M.W. de Jong | M.P.M. Janssen

Lucht-
normen 
voor 
31 prioritaire 

Luchtnormen voor 31 prioritaire stoffen

Road-map Normstelling


