
 
 
SER adviseert toepassing voorlopige nano-referentiewaarden  
In een recent advies (SER, 2012) beveelt de SER-Commissie Arbeidsomstandigheden richting 
SZW-staatssecretaris De Krom aan om voor synthetische nanodeeltjes de voorlopige 
referentiewaarden te hanteren. Deze referentiewaarden voor het werken met synthetische 
nanodeeltjes kunnen worden gebruikt, totdat er voldoende kennis is om gezondheidskundige 
grenswaarden voor deze deeltjes vast te stellen.  
Naar aanleiding van het SER-advies Veilig omgaan met nanodeeltjes op de werkplek (SER, 2009) 
heeft de toenmalige minister van SZW aan het Kennis- en informatiepunt risico’s 
nanotechnologie van het RIVM (KIR-nano) advies gevraagd over de bruikbaarheid van nano-
referentiewaarden en verzocht hierbij het deskundigenplatform Arbo te betrekken. Zowel KIR-
nano als het deskundigenplatform Arbo vonden tijdelijke nano-referentiewaarden een bruikbare 
benadering om de blootstelling van werknemers te beperken. Voor het afleiden van tijdelijke 
nano-referentiewaarden werd geadviseerd de benadering van het IFA (IFA, 2009) te hanteren. 
Deze tijdelijke nano-referentiewaarden zijn uitsluitend bedoeld als pragmatische richtwaarden, en 
garanderen niet dat een blootstelling lager dan deze waarden veilig is (Dekkers en de Heer, 2010). 
In opdracht van VNO-NCW, FNV en CNV voerden de onderzoeksbureaus IVAM Universiteit 
van Amsterdam, Universiteit Twente en IndusTox Consult een pilot uit. Deze pilot had als doel 
de haalbaarheid van voorlopige nano-referentiewaarden in de praktijk te toetsen en vond plaats in 
de periode van april 2010 tot december 2011. De bevindingen van de pilot zijn verwerkt in het 
Eindverslag Pilot nanoreferentiewaarden (van Broekhuizen et al., 2011).  
Op 10 november 2011 is de nano ad-hoc-werkgroep van de subcommissie Grenswaarden 
Stoffen op de Werkplek (GSW) bijeengekomen om afspraken te maken tussen de sociale partners 
over het toekomstige gebruik van voorlopige nano-referentiewaarden. Deze afspraken worden in 
het advies van de SER-Commissie Arbeidsomstandigheden aan de staatssecretaris beschreven. 
Daarnaast heeft de SER enkele aanbevelingen voor sociale partners en de overheid in het advies 
opgenomen.  
KIR-overweging: Nederland zou met het toepassen van de voorlopige referentiewaarden 
voor synthetische nanodeeltjes voorop lopen in de EU. In Duitsland, Frankrijk en Groot-
Brittannië zijn initiatieven voor een dergelijke benadering nog niet op bestuurlijk niveau 
opgepakt. 
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